
Hierbij de beantwoording van de vragen van het CDA over de 
accountantsaanbesteding 
 

- wat zijn de kosten van de accountant op jaarbasis, dit icm de €10.000,- staat dit in 
verhouding? Ik kan dit in het jaarverslag niet terugvinden. 
Er is structureel € 27.000 geraamd in de begroting, omdat dit het bedrag uit de 
overeenkomst met PWC uit 2010 was. 
In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de bedragen in de begroting en de werkelijke 
bedragen aan accountantskosten van 2008 tm 2014. Zoals u kunt zien zijn de werkelijke 
kosten voor de accountant (jaarrekening + interimcontrole) hoger dan begroot. De hogere 
kosten vloeien voort uit meerwerk en uit het feit dat de accountant aanvullende 
controlewerkzaamheden heeft gedaan die vanuit het rijk worden opgelegd. De organisatie 
heeft kwalitatief een stap vooruit gezet, waardoor in 2014 en 2015 minder meerwerk 
noodzakelijk was. Hetgeen er in de primitieve begroting begroot staat is niet markconform en 
opnieuw aanbesteden betekent zeker niet een lagere prijsaanbieding. 
 

 
 
De geoffreerde prijs door Deloitte is marktconform te noemen. Dit heeft navraag bij andere 
gemeenten geleerd. 
 
 
- welke aanbestedingsprocedure  moeten we hier volgen? 
We hebben een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure gevolgd. 
 
 
- wie is betrokken geweest bij de samenstelling van de criteria? Dit hebben we in de 
werkgroep p&c toch niet gedaan, of heb ik iets gemist? Ik weet alleen dat Jan 
Rooyakkers mee zou denken hierin en dat een vereiste was dat de jaarrekening in mei 
opgeleverd zou moeten worden. 
De kaders voor de controle zijn in hoofdlijnen vastgelegd in het controleprotocol. De kwaliteitscriteria 
zijn constructief opgesteld in samenwerking met onze inkoopadviseur, concerncontroller, 
beleidsmedewerker P&C, portefeuillehouder en 2 gemeenteraadsleden (de heren Rooijakkers en 
Schuring). De kwaliteitscriteria bevatten daarbij ook veel uitvoeringscomponenten omtrent het proces 
van de jaarrekening en de interimcontrole. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de expertise van 
onze inkoper bij andere gemeenten die de accountantsdienstverlening hebben aanbesteed. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Mark Vukkink  

Beleidsmedewerker Planning & Control 


