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Aan de Raad.

Onderwerp
Aanbestedingsprocedure accountantscontrole voor de jaren 2018 en volgend

Korte inhoud
Het contract met onze huidige accountant EY loopt na de controle van het boekjaar
2017 af. Dat betekent dat de laatste dienstverlening in de periode t/m juli 2018 zal
plaatsvinden. Dit betreft de controle van de jaarrekening 2017.
Er moet een nieuw contract worden gesloten, waarbij de raad een aantal keuzes moet
maken. De aanbesteding zal in gezamenlijkheid met gemeente Achtkarspelen
plaatsvinden.
De aanbesteding omvat de accountantscontrole ten behoeve van de gemeente
Achtkarspelen, de gemeente Tytsjerksteradiel en de gemeenschappelijke regeling
Werkmaatschappij 8KTD.
Hiervoor is in samenwerking tussen de controlecommissie (8K) en de
accountantscommissie (TD) een aanbestedingsdocument opgesteld.
De raad wijst een of meer accountants aan belast met de controle van de jaarrekening
en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een
verslag van bevindingen (art. 213, lid 2, Gemeentewet).

Voorstel van de accountantscommissie
Het aanbestedingsdocument accountantscontrole voor de gemeenten Achtkarspelen,
Tytsjerksteradiel en de gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD voor de
jaren 2018 en volgend vaststellen en de aanbestedingsprocedure conform starten.

Ter inzage liggende stukken
Aanbestedingsdocumenten accountantscontrole

Toelichting
Inleiding
Het contract met onze huidige accountant EY loopt na de controle van het boekjaar
2017 af. Dat betekent dat de laatste dienstverlening in de periode t/m juli 2018 zal
plaatsvinden. Dit betreft de controle van de jaarrekening 2017.
Er moet een nieuw contract worden gesloten, waarbij de raad een aantal keuzes moet
maken. De aanbesteding zal in gezamenlijkheid met gemeente Achtkarspelen
plaatsvinden.
De aanbesteding omvat de accountantscontrole ten behoeve van de gemeente
Achtkarspelen, de gemeente Tytsjerksteradiel en de gemeenschappelijke regeling
Werkmaatschappij 8KTD.
Hiervoor is in samenwerking tussen de controlecommissie (8K) en de
accountantscommissie (TD) een aanbestedingsdocument opgesteld.
Zowel de raad als het college hebben een rol in de aanbesteding van de
accountantscontrole. Het proces van aanbesteding wordt conform de afspraken
voorbereid door een delegatie uit beide geledingen, die vervolgens aan de raad een
advies voorlegt. Als vertegenwoordiging van de raad is dit de accountantscommissie
en als vertegenwoordiging van het college is dit de portefeuillehouder financiën of de
gemeentesecretaris.
De globale planning is als volgt:

2

In de periode tot het opstellen van het advies over de aan te stellen accountant voor
het nieuwe tijdvak zal de vertegenwoordiging van de raad en het college de
voorselectie doen. De raad zal op grond van het advies van de vertegenwoordiging van
de raad en het college in een raadsvergadering van 19 juli 2018 een besluit nemen.
In de beleidsnotitie Inkoop en aanbesteding van Tytsjerksteradiel zijn onder meer
randvoorwaarden vastgelegd, waarbinnen inkoopprocessen dienen te worden
uitgevoerd. De accountantscontrole valt in het kader van de regelgeving op het gebied
van de Europese aanbesteding onder levering en/of dienst. Het aanbestedingsbedrag
voor beide gemeenten ligt naar verwachting op basis van de huidige prijsstelling van
accountantsdiensten boven de € 209.000 (excl. BTW). Er moet dus Europees worden
aanbesteed. De aanbesteding van accountantscontrole valt onder diensten.
In het aanbestedingsdocument accountantscontrole wordt voorgesteld om de inhoud
van de accountantsopdracht uit de volgende onderdelen te laten bestaan:
1. De jaarlijkse- en interimcontrole op de jaarrekening (incl. Sisa)
2. De natuurlijke adviesfunctie
3. Aanvullende onderwerpen gemeenteraad.
De overige (incidentele) accountantsverklaringen voor diverse onderwerpen, die van
jaar tot jaar kunnen verschillen zowel voor wat betreft onderwerp als omvang, maken
nadrukkelijk geen onderdeel uit van de opdracht.
De opdracht wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving
(EMVI). EMVI is een verzameling van (sub)criteria anders dan alleen de laagste prijs.
De duur van het nieuwe contact betreft in ieder geval de controle van de jaren 2018 en
2019, met de mogelijkheid om het contract met tweemaal twee jaar te verlengen.
Het beoordelingsteam voor deze aanbesteding bereid in juni een gunningadvies voor.
Dit beoordelingsteam bestaat uit:
 2 vertegenwoordigers van de accountantscommissie T-diel
 2 vertegenwoordigers van de controlecommissie 8K
 2 financieel adviseurs
 Raadsgriffier Tytsjerksteradiel
 Raadsgriffier Achtkarspelen
 1 portefeuillehouder uit de ene gemeente en uit de andere gemeente
1 gemeentesecretaris (vertegenwoordigen tevens AB/DB/WM8KTD)

Wat is het probleem?
Het contract met onze huidige accountant EY loopt na de controle van het boekjaar
2017 af.

Wat zijn de oorzaken van het probleem?
De eindigheid van het huidige contract
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Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten?
Een gedegen accountantscontrole voor een acceptabele prijs, waarbij de accountant
zorg draagt voor een goede ondersteuning en advisering van raad, college en
organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?
Op basis van een aanbestedingsdocument accountantscontrole een Europese
aanbesteding doen.

Wat mag het kosten?
Wij gaan ervan uit dat de kosten minimaal in de pas lopen met de huidige kosten voor
de vaste onderdelen van de accountantscontrole t.b.v. de verklaring bij de
jaarrekening.

Communicatie
De raad zal na de voorlopige gunning van de accountantscommissie (namens de raad)
en de portefeuillehouder financiën of gemeentesecretaris (namens het college) op
basis van een raadsvoorstel beslissen wie voor de komende periode de
accountantscontrole van onze gemeente gaat verzorgen.
Samenwerking met Achtkarspelen
De aanbesteding zal samen met de gemeente Achtkarspelen worden gedaan. In
Achtkarspelen zal de controlecommissie dezelfde rol vervullen als bij ons de
accountantscommissie. De aanbesteding omvat van de accountantscontrole ten
behoeve van de gemeente Achtkarspelen, de gemeente Tytsjerksteradiel en de
gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD.

Evaluatie
Evaluatie zal permanent plaats vinden
communicatietraject met de accountant.

op

basis

van

het

afgesproken

Buitenpost, 18 januari 2018
De Accountantscommissie van Tytsjerksteradiel
de griffier
de voorzitter

R.M. Koster

F.H.B. Haenen
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Raadsbesluit

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadsvergadering d.d. 22 februari 2018, agendapunt 17

De Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:
overwegende dat:
 het huidige contract met de accountant afloopt;
gelezen het voorstel van de accountantscommissie van 18 januari 2018;

BESLUIT:
het bijgevoegde
accountantscontrole
gemeenschappelijke
vast
te
stellen

en als zodanig gewaarmerkte aanbestedingsdocument
voor de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de
regeling Werkmaatschappij 8KTD voor de jaren 2018 en volgend
en
de
aanbestedingsprocedure
conform
te
starten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente
Tytsjerksteradiel van 22 februari 2018.

De Raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

R.M. Koster

drs. L.J. Gebben
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