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Aan de gemeenteraad,
In het voorjaar van 2015 is er een Europese aanbesteding voor de accountantscontrole van de Jaarstukken
vanaf het jaar 2015 vanuit de gezamenlijke Peelgemeenten gegund aan Baker Tilly Berk, onze huidige
accountant. Het contract met Baker Tilly Berk loopt in principe voor 2 jaar met een optie op verlenging. Dit
betekent dat na de Jaarrekening controle over 2016 er een nieuw contract dient te komen met een extern
accountant of dat we gebruik gaan maken van de verlengingsoptie uit het vigerende contract.
Het contracteren van een accountant is een bevoegdheid van de raad. In voorliggend raadsvoorstel wordt uw
raad daarom ook verzocht om in te stemmen met het besluit om een Europese aanbesteding op te starten
voor de aanbesteding van een externe accountant vanaf de Jaarverantwoording 2017.
Beoogd effect en/of resultaat
Het beoogd effect is het afsluiten voor een meerjarig contract met een externe accountant voor de periode
van vier jaar, met een optie voor verlenging van twee maal twee jaar. De kwaliteit van dienstverlening, de
beschikbaarheid voor de raad en de organisatie en de kennis en ervaring van het team van accountants zijn
in de aanbesteding het meest zwaarwegend. Hiervoor zal een Europese aanbesteding worden doorlopen. De
planning is dat de gunning van de accountant door uw raad zal worden vastgesteld in uiterlijk de laatste
raadsvergadering voor het zomerreces. De (nieuwe) accountant kan dan na het zomerreces met zijn
werkzaamheden beginnen in het kader van de interim controle (resulterend in Boardletter raad).
Argumenten
Uit een in het najaar 2016 gehouden evaluatie is gebleken dat het huidige contract niet voldoet aan de
verwachtingen die als gemeente hebben bij de uitvoering van de Jaarrekeningcontrole. Het aantal uren dat de
accountant beschikbaar heeft voor overleg en de controle van de Jaarstukken is beduidend minder dan we
gewend waren en wenselijk achten voor een gemeente van onze omvang. Voor de controle van
de Jaarverantwoording zijn feitelijk te weinig uren beschikbaar, hetgeen een zeker risico inhoudt. Een goede
en uitgebreide controle van onze Jaarverantwoording, alsmede een toetsing van onze processen die leiden
tot deze verantwoording, is voor onze gemeente van onze omvang een vereiste.
De voorzitter van de Rekenkamercommissie, de Griffier en de portefeuillehouder Financiën zijn betrokken
geweest bij de evaluatie van het huidige contract en hebben de wens geuit om de de overeenkomst voor de
accountantscontrole vanaf het jaar 2017 opnieuw aan te besteden. De voltallige Rekenkamercommissie
onderschrijft deze wens.
Om het proces van de aanbesteding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt voorgesteld om de
aanbesteding zoveel mogelijk ambtelijk te laten voorbereiden en te begeleiden. De betrokkenheid van uw
raad zal door middel van het toevoegen van een vertegenwoordiger vanuit de Rekenkamercommissie aan de
beoordelingscommissie voor deze aanbesteding worden gewaarborgd. Deze vertegenwoordiger is daarmee
betrokken bij het opstellen van de gunningscriteria en bij het beoordelen van de uiteindelijk ingediende
aanbiedingen. Vanuit de ambtelijke organisatie zal in ieder geval ook de Concerncontroller deelnemen aan
deze commissie.
De aanbestedingsdocumenten worden op dit moment voorbereid en kunnen na een positief besluit van uw
raad direct worden gepubliceerd. Gunning door de raad is daarmee nog mogelijk voor het zomerreces.
Middelen
Voor het uitvoeren van de jaarrekeningcontrole zijn structurele middelen beschikbaar binnen onze begroting.
Mochten deze niet afdoende blijken te zijn dan zal er een voorstel aan uw raad worden voorgelegd om dit
eventueel aan te vullen.
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Het advies van de commissie Financiën zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
de burgemeester
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
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mr. drs. A.P.M. ter Voert
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Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:
1.

2.
3.

In te stemmen het Europees aanbesteden van een meerjarig contract van twee jaar met een
optie op twee maal twee jaar verlenging voor het uitvoeren van de accountantscontrole vanaf
de Jaarverantwoording 2017.
In te stemmen met het laten voorbereiden en uitvoeren van deze Europese aanbesteding onder
verantwoordelijkheid van het College van B&W.
In te stemmen met het waarborgen van de betrokkenheid vanuit de raad in de procedure door
twee personen (waarvan tenminste één raadslid is) vanuit de Rekenkamercommissie toe te
voegen aan het team dat de voorbereiding en beoordeling van de aanbesteding verzorgt.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 28 maart 2017.

De raad voornoemd,
de voorzitter
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de griffier
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