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Aan de raad
> voorstel
Wij stellen u voor Deloitte Accountants BV te benoemen als accountant voor de controle van de
financiële jaarstukken 2009
> toelichting
De gemeenteraad benoemt op basis van artikel 213 Gemeentewet de accountant. In de Verordening
voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van
gemeente Beemster, is opgenomen dat de raad de accountant voor 4 jaar aanwijst (art. 2). Tevens is
in artikel 2 opgenomen dat bij het eindigen van deze periode de overeenkomst telkens stilzwijgend
wordt verlengd met een periode van een jaar, tenzij een van de partijen uiterlijk drie maanden vóór
het verstrijken van de lopende periode aan de andere partij de overeenkomst schriftelijk opzegt.
Voor de periode 2005 t/m 2008 heeft KPMG de controle van de jaarrekening uitgevoerd en
hieromtrent verklaringen afgegeven en bevindingen gerapporteerd. Vervolgens is voor het
zomerreces 2009 vanuit de gemeente Beemster de voorbereiding gestart om de aanbesteding van
de accountantscontrole 2009 t/m 2012 voor de vier gemeenten en Technische Dienst Beemster
Zeevang op te zetten. Uit de inventarisatieronde is gebleken dat bij de meerderheid van de
gemeenten een voorkeur lag om KPMG de controle ook voor 2009 te laten uitvoeren.
Dit verzoek is in een mondeling overleg op 30 september jl. bij KPMG neergelegd. KPMG heeft
vervolgens om hen moverende redenen aangegeven dat zij helaas niet in kunnen gaan op dit
verzoek. Dit bericht is teruggekoppeld naar de vier gemeenten.
Mogelijke oplossing/alternatieven
De gemeenten is gevraagd hoe zij de controle 2009 willen uitvoeren in het licht van hetgeen in de
verordening is opgenomen over het aanbestedingstraject. Ondanks dat de voorkeur uitgaat naar het
officiële traject, is geconstateerd dat zo snel mogelijk in de leemte van accountantscontrole over
2009 moet worden voorzien.
Hiertoe is op 9 oktober jl. een gesprek gevoerd met Deloitte Accountants BV. Zij hebben een groot
marktaandeel, zijn actief in en bekend met deze regio en hebben recentelijk en in het verleden voor
verschillende gemeenten werkzaamheden naar tevredenheid uitgevoerd. Deloitte Accountants BV is
gevraagd of zij mogelijkheden zien om de controle over 2009 voor de vier gemeenten en de
Technische Dienst Beemster en Zeevang uit te voeren in de lijn van KPMG.
Deloitte Accountants BV heeft hier positief op gereageerd en daartoe een dienstverleningsplan
opgesteld.
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> juridische consequenties
N.v.t.
> financiële consequenties
De kosten (incl. de bedongen relatiekorting) voor de controle van de jaarstukken gemeente
Beemster € 15.000 (prijspeil 2009). Daarbij komt ongeveer €5000 (gemiddeld €500 euro voor de
10 verklaringen) in het kader van de SiSa-regelingen. Bij dit totaalbedrag ad € 20.000 wordt
uitgegaan dat aan alle verplichte onderdelen wordt voldaan.
De geoffreerde prijs staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van het totaalpakket waarbij
ook de andere gemeenten en de TDBZ akkoord gaan met de aan hen geoffreerde kosten.
De raming in de ontwerpbegroting voor 2010 is toereikend.
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H.N.G. Brinkman

C.J. Jonges

blz.2 van 2

