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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 1 november 2016 

Onderwerp 
Opdrachtverstrekking accountantsdiensten 2016 tot en met 2018. 

Advies raadscommissie 
De auditcommissie adviseert unaniem positief 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
De opdracht van de accountantsdiensten 2016 tot en met 2018 te verlenen aan Baker 
Tilly Berk. 

Doelstelling 
Ten behoeve van de controlerende taak van de gemeenteraad, de externe controle op de 
jaarrekeningen 2016 tot en met 2018, 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. 

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. 

1.5 Binnen de gemeenten wordt het feitelijke einde van de relatie met Deloitte 
onderkend en ziet gemeente Noordoostpolder nu geen andere mogelijkheid dan, ten 
einde met de controle op de jaarrekning 2016 geen onverantwoorde risico's te 
nemen, om 1:1 met Baker Tilly Berk een samenwerking aan te gaan. 
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Kanttekeningen 
1.1 De procedure voor de opdrachtverstrekking van de accountantsdiensten voor 2016 
tot en met 2018 is zorgvuldig gevoerd. Desondanks kunnen risico's niet worden 
uitgesloten. Noordoostpolder heeft een beheersingsmaatregel genomen door afwikkeling 
de risico te incorporeren in de voorliggende overeenkomst. 

Planning/uitvoering 

Bijiagen 

Namens de auditcommissie, 

H. van Keulen- Nentjes 

Portefeuillehouder : J.E. Wijnants 
Steller : mevrouw M.H. Bast; 0527 63 34 18; m.bast@noordoostpolder.nl 
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gemeenfe 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 1 november 2016, no. 437819-1; 

gelet op artikel 213 lid 2 Gemeentewet 

B E S L U I T : 

de opdracht van de accountantsdiensten te verlenen aan Baker Tilly Berk. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 14 november 2016. 
De griffier, de voorzitter. 


