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Registratienummer: 1389594

Datum voorstel

Commissie:

3 augustus 2017 Portefeuillehouder: Raadspresidium

5 september 2017 Gemeenteraad: 5 september 2017

Samenvatting:
De raad heeft op 20 december 2016 besloten de samenwerking met Deloitte Accountants na

één jaar te beëindigen en lpa-Acon Assurance B.V. aan te wijzen als nieuwe accountant van

de raad van Beemster voor de controle van de jaarrekening 2016, met de optie tot verlenging

met één jaar fiaarrekening 2017).
Nu de jaarrekeningcontrole met goed gevolg is afgerond is het voorstel om de eerder
overeengekomen optie voor verlenging met één jaar (jaarrekeningtrajecl20lT) te benutten en

in de 2e helft 2017 samen met de gemeente Purmerend (opnieuw) een aanbestedingstraject

voor de accountantscontrole voor een langere periode (5 jaar) op te starten. Voor dit traject is
zoals al eerder gemeld een doorlooptijd van ongeveer een half jaar aan de orde. Als de

aanbesteding na de zomervakantie wordt opgestart kan deze begin 2018 worden afgerond en

kan de (nieuwe) accountant bijtijds met interim controles 2018 aanvangen'

Ondenverp:
Aanwijzen accountant jaarrekeningtraject 2017 gemeente Beemster en starten aanbesteding

accou nta ntscontrole voor d e jaarreken i ngtrajecten 20 1 8-2022.
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Registratienummer: 1 389594
Ondenrverp : Aanwijzen accou ntant jaarrekeningtraject 2Q17 en starten aanbested i ng

acco u ntantsco ntrole jaa rreken i n gtrajecten 20 I 8-2022

Middenbeemster, 3 augustus 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
De raad heeft op 20 december 2016 besloten de samenwerking met Deloitte Accountants na

één jaar te beëindigen en lpa-Acon Assurance B.V. aan te wijzen als nieuwe accountant van

de raad van Beemster voor de controle van de jaarrekening 2016, met de optie tot verlenging

met één jaar (jaarrekening 2017).

Oplossi ngsrichti ngen :

Nu de controle over het boekjaar 2016 conform afspraken is afgerond, dit op een prettige en

constructieve is gerealiseerd en er vertrouwen is dat de samenwerking op een constructieve

manier zal blijven verlopen stellen wij voor de optie voor verlenging met één jaar

(jaarrekeningtraject 2017) te benutten. Op deze wijze kan dan namelijk op een juiste en

adequate manier uitvoering worden gegeven aan de eerdere bestuurlijke keuze van de raden

van Beemster en Purmerend om via een gezamenlijke aanbesteding een accountant aan te

wijzen.
Als de aanbesteding na de zomervakantie wordt opgestart kan deze begin 2018 worden

afgerond en kan de (nieuwe) accountant bijtijds met interim controles aanvangen.
De aanbesteding is Europees met het voorstel om de aanbesteding te doen voor een periode

van 5 jaar. Uitgangspunten voor de aanbesteding zijn:
Eisen:
De accountant voldoet aan de reguliere eisen voor de controle van de jaarstukken van een

willekeurige gemeente en heeft voldoende mogelijkheden om in te spelen op de specifieke

situatie van Beemster. De werkzaamheden moeten binnen het tijdspad van de P&C cyclus

kunnen worden afgerond.
Concreet:
- RA geregistreerd.
- Onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
- Ervaring met Single lnformation Single Audit (SISA) verantwoordingen.
- Ervaring met grondexploitaties.
- Ervaring met opstellingen Wet Normering Top lnkomens.
Tiidspad:
- Eind januari informeren auditcommissie op correctheid raamwerk jaarstukken/BBV,

aanpak grexen, voorbereiding Sociaal Domein, waar relevant uitkomst interne controles.
- ln april afronden controle werkzaamheden met afstemming (indien van toepassing) aan te

brengen correcties in de jaarstukken.

- ln mei oplevering verslag van bevindingen en controle verklaring nadat het concept is
besproken met de portefeu il lehouder/controller/gemeentesecretaris en de
auditcommissie.
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Registratienummer: 1 389594
Ondenruerp: Aanwijzen accountant jaarrekeningtraject 2Q17 en starten aanbesteding
a ccou nta ntsco ntrole jaa rreke n i ngtrajecten 20 1 8-2022

De raad van Purmerend heeft (reeds) op29juni 2017 besloten om lpa-Acon Assurance B.V

aan te wijzen tot accountant voor het jaarrekeningtraject20lT van Purmerend en te starten

met het aanbestedingstraject voor de accountantscontrole voor de jaarrekeningtrajecten

2018-2022.

Meetbare doelstellingen :

De aanwijzing van de accountant voor het jaarrekeningtraject2OlT en een succesvol

doorlopen Europees aanbestedingstraject resulterend in de aanwijzing van een accountant

voor de jaarrekeningtrajecten 201 8-2022.

Fi nanciële consequenties/risico's :

lpa-Acon Assurance B.V. kan de accountantscontrole 2017 uitvoeren voor een bedrag van

€26.928. Dit is iets hoger dan het geraamde budget ad. € 25.508.

Communicatie:

M on itoring/evaluatie:

Voorstel:
1. De eerder overeengekomen optie voor verlenging met één jaar flaarrekeningtraject2OlT)

te benutten en lpa-Acon Assurance B.V. als accountant voor dit traject aan te wijzen.

2. Het aanbestedingstraject voor een accountant voor de jaarrekening controles 2018-2022
op te starten.

het idiu

A.J.M. van
voorzitter g r

Bijlagen: raadsbesluit
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Registratienummer: 1 389594
Ondenruerp: Aanwijzen accountant jaarrekeningtraject 2017 en starten aanbesteding
accou nta ntsco ntro le jaa rreken i n gtrajecte n 20 1 8-2022

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van het raadspresidium d.d. 3 augustus 2017,

BESLUIT:

lpa-Acon Assurance B.V. ook als accountant aan te wijzen voor de controle van de
jaarrekening 2017.
Het aanbestedingstraject voor een accountant voor de jaarrekening controles 2018-

2022 op te starten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 5 september 2017.
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A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


