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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp: : : :     Uitvoering accountantsdiensten voor de 

jaarrekening 2014  

 

Middenbeemster, 12 november 2014.  

 

Aan de raad 

 

Inleiding en Inleiding en Inleiding en Inleiding en probleemstellingprobleemstellingprobleemstellingprobleemstelling        

Het contract met Deloitte Accountants B.V. voor de uitvoering van de accountantsdiensten voor de 

gemeente is geëindigd per de afronding van het begrotingsjaar 2013 (jaarstukken 2013).  

De opzet hierna was om aan de hand van een gezamenlijke openbare aanbesteding van Purmerend 

en Beemster, te komen tot één en dezelfde accountantsdienst. Dit tegen de achtergrond van de 

ambtelijke samenwerking. Sluitstuk van dit aanbestedingsproces is, dat elke gemeente apart met 

deze dienst een contract aangaat. Deze aanbestedingsprocedure is tussentijds beëindigd. Er zal u 

binnenkort separaat een voorstel worden gedaan om een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten. 

Dit laatste zal zijn voor het begrotingsjaar 2015. Het tussentijds beëindigen van de 

aanbestedingsprocedure heeft het noodzakelijk gemaakt om voor het begrotingsjaar 2014 een nieuw 

contract met een accountantsdienst af te sluiten. 

 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting 

Bij de voorbereidingen voor het afsluiten van een nieuw contract voor het te overbruggen jaar is een 

verlenging van het contract met Deloitte Accountants B.V. (Deloitte) als vertrekpunt gehanteerd.  

De gemeente Purmerend maakt voor dit werk gebruik van de diensten van PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V. (PwC).  

Het is complex gebleken om dit tot een goed proces te maken (werkafspraken en planning) en vooraf 

helder te hebben wat de totale kosten hiervan uiteindelijk zullen zijn. Om deze redenen verdient het 

aanbeveling om te kiezen voor dezelfde accountant als die van Purmerend. Met PwC is gesproken 

over de uitvoering van deze werkzaamheden voor Beemster. PwC kan dit werk voor Beemster 

uitvoeren.  

 

Als u besluit om voor dit overbruggingsjaar de accountantswerkzaamheden op te dragen aan PwC, zal 

voor in januari 2015 een werk- en tevens kennismakingsbijeenkomst tussen de accountant en de 

gemeenteraad worden georganiseerd.  

Tijdens deze bijeenkomst is gelegenheid om de punten te benoemen waaraan de accountant bij de 

controle extra aandacht moet besteden. Het uitvoeren van extra controlewerkzaamheden in het eerste 

jaar van de ambtelijke samenwerking is op voorhand een punt van aandacht (is de financiële 

administratie voor Beemster goed ingericht bij en door Purmerend). Deze extra werkzaamheden vallen 

binnen de aangeboden prijs. Dit laatste geldt overigens ook voor overleg en advisering zoals het 

geplande jaaroverleg met de gemeenteraad. 
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Meetbare doelstelMeetbare doelstelMeetbare doelstelMeetbare doelstellinglinglingling    

De uitvoering van de accountantsdiensten voor de jaarrekening 2014. 

 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

De kosten van de uitvoering van dit werk door PwC komen overeen met de gemiddelde werkelijke 

kosten voor dit werk in de laatste 3 jaar: € 30.000. 

De kosten zijn zodanig, dat een gunning uit de hand (enkelvoudig) zonder offerte mogelijk is op basis 

van de aanbestedingstabel.  

Aannemelijk is dat door de beoogde nieuwe aanbestedingsprocedure van Purmerend en Beemster, de 

kosten voor dit werk in de toekomst lager zullen zijn.  

 

Overige consequentiesOverige consequentiesOverige consequentiesOverige consequenties    

Geen. 

  

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

Het proces is strak georganiseerd en de uitvoering hiervan kan goed gecontroleerd worden op 

ambtelijk niveau. De uitkomsten hiervan zijn ervaringen die van toegevoegde waarde zijn voor de 

beeldvorming over deze marktpartij bij het vervolg (de komende aanbestedingsprocedure).  

 

Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

De controle- en aanverwante werkzaamheden voor de jaarrekening 2014 opdragen aan 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie////ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie    

Deloitte en PwC zijn bekend met de strekking van dit voorstel. 

 

 


