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Emmeloord, 5 maart 2019. 

 

Onderwerp 

Opdrachtverstrekking accountantsdiensten 2019-2023 

 

Advies raadscommissie 

 

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

De opdracht van de accountantsdiensten 2019-2023 te verlenen aan Baker Tilly N.V. 

 

Doelstelling 

Ten behoeve van de controlerende taak van de gemeenteraad, de externe controle op de 

jaarrekeningen 2019 tot en met 2023, borgen. 

 

Inleiding 

Het college legt elk jaar verantwoording af aan de gemeenteraad over de 

begrotingsuitvoering van het jaar daarvoor, in de vorm van het jaarverslag en de 

jaarrekening, die samen de jaarstukken vormen. De jaarrekening wordt gecontroleerd 

door een externe accountant op getrouwheid en rechtmatigheid. De gemeenteraad stelt 

voor de uitvoering van zijn controlerende taak op de jaarrekening, de externe accountant 

aan.  

 

Eind 2018 loopt het huidige contract af met de accountant. Vanaf het boekjaar 2019 

moet een nieuw contract gesloten worden met een accountantskantoor. 

 

In het najaar van 2018 is met een afvaardiging vanuit de auditcommissie tezamen met 

een afvaardiging vanuit de bestuursdienst een Programma van Eisen Accountants-

diensten en een document met gunningscriteria opgesteld. Deze documenten 

zijn middels een Europese Aanbesteding via TenderNed gepubliceerd.  

 

De keuze voor een Europese Aanbesteding komt voort uit de inschatting dat de kosten 

voor de dienstverlening voor de komende vier jaar hoger zullen zijn dan de Europese 

normgrens van € 221.000. Uit ervaring van het afgelopen contract en de kosten die in 

rekening zijn gebracht is deze waarde bepaald. 

 

Naar aanleiding van de uitvraag voor inschrijving hebben twee accountantskantoren een 

offerte ingediend. Dit waren Baker Tilly N.V. en Hofsteenge Zeeman Groep. 

 

Tijdens de beoordeling van het kwalitatief deel van de inschrijvingen is gebleken dat de 

inschrijving van Hofsteenge Zeeman Groep niet volledig was. Van de zeven in te dienen 

kwaliteitswensen bleken twee documenten te ontbreken. Na juridische consultatie heeft 

de beoordelingscommissie besloten de onvolledige inschrijving niet mee te nemen in 

beoordeling. 

 

Na goedkeuring door de raad zal Hofsteenge Zeeman Groep per afwijzingsbrief 

geïnformeerd worden over dit besluit met vermelding van de overweging die daartoe 

geleid heeft. 
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Op gelijke datum zal Baker Tilly N.V. per gunningsbrief geïnformeerd worden dat zij als 

winnaar van deze procedure worden gekwalificeerd en dat de raad voornemens is de 

opdracht onder opschortende voorwaarden aan Baker Tilly N.V. te gunnen. 

 

Beleidsreferentie  

Op basis van artikel 2013 lid 2 van de Gemeentewet wijst de raad de accountant aan. In 

overeenstemming met Verordening op de Auditcommissie Noordoostpolder geeft de 

auditcommissie een advies aan de gemeenteraad over de aanstelling van de accountant. 

 

 

Argumenten 

1.1 De controleverklaring bij de jaarrekening is vereist voor de gemeenteraad om 

de jaarrekening te kunnen vaststellen.  

1.2 Zonder een controleverklaring bij de jaarstukken kunnen de jaarstukken en de SiSa 

niet worden aangeleverd bij de toezichthoudende organen, omdat in dat geval er 

geen zekerheid kan worden gegeven over de getrouwheid en rechtmatigheid van de 

jaarrekening. Hierdoor kan de uitkering van het Gemeentefonds met 25 weken 

worden opgeschort en het budget met betrekking tot de Participatiewet met 5% 

worden gekort.  

1.3 Het indienen van een jaarrekening zonder controleverklaring bij de provincie kan de 

provinciale toezichthouder doen besluiten maatregelen nemen die een negatief effect 

hebben op de gemeentelijke autonomie.  

1.4 Een jaarrekening vaststellen zonder accountantsverklaring is niet bevorderlijk 

voor het organisatie-imago.  

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

Planning/uitvoering 

n.v.t. 

 

Bijlagen 

n.v.t. 

 

Namens de werkgroep auditcommissie, 

de griffier,                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder :  

Steller : mevrouw M.H. Bast; 0527 63 34 18; m.bast@noordoostpolder.nl 

  



No. 19.0000549-3 

 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van de auditcommissie van 5 maart 2019; 

 

gelet op artikel 213 lid 2 Gemeentewet 

 

B E S L U I T: 

 

De gemeenteraad voor te stellen de opdracht van de accountantsdiensten 2019-2023 te 

verlenen aan Baker Tilly N.V. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 1 april 2019. 

De griffier,             de voorzitter, 


