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Samenvatting:
Momenteel hebben we BDO accountants als huisaccountant. Voor de controle van de
jaarrekeningen voor de boekjaren 2017 en verder hebben we nog geen accountant benoemd. De
werkgroep inkoop accountantsdiensten heeft geconstateerd dat de markt van
accountantskantoren behoorlijk in beweging is en dat voor gemeenten het behoud en de
continuïteit van een kwalitatief goede accountant voorop moet staan. Daarom wordt geadviseerd
om af te wijken van het inkoopbeleid en deze opdracht 1-op-1 te gunnen aan BDO accountants
voor drie jaar. De verwachting is dat na deze periode de markt gestabiliseerd is en er meer
aanbieders zijn van accountantsdiensten met ervaring binnen gemeenten.
BDO accountants heeft een offerte uitgebracht van € 35.000 excl. btw per boekjaar. Dit betekent
een structurele stijging in de kosten voor de accountant van € 10.000 per jaar. Deze prijs blijkt
echter marktconform te zijn. De kostenstijging zit met name in de extra controletaken op het
sociaal domein en de verscherpte regelgeving vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Voorgesteld besluit:
1. Af te wijken van het inkoopbeleid en BDO accountants te benoemen als accountant voor de
controle van de jaarrekeningen voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019.
2. Het budget voor accountantskosten in de algemene dienst structureel te verhogen met
€ 10.000 per jaar en dit op te nemen in de meerjarenbegroting 2018.
Inleiding/probleemstelling:
In 2016 is BDO accountants aangesteld voor de controle op de jaarrekening 2016. Voor
controlejaar 2017 en verder heeft de gemeente Boekel nog geen accountant benoemd.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Medio september 2016 heeft onze accountant Deloitte aangegeven de controle op de
jaarrekening 2016 niet meer uit te willen voeren. Op 1 november 2016 is dit door Deloitte
toegelicht aan de leden van de gemeenteraad. Door snel te anticiperen en gebruik te maken van
ons netwerk hebben wij met BDO accountants kunnen afspreken dat zij de controle van de
jaarrekening 2016 uitvoeren. Hierover bent u op 15 december 2016 geïnformeerd.
Vervolgens is met een afvaardiging van de raad een werkgroep inkoop accountantsdiensten
opgezet om de voorbereidingen te treffen voor de inkoop van accountantsdiensten voor de
controle op de jaarrekening van 2017 en verder.
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Beoogd resultaat:
Met BDO accountants een overeenkomst aangaan voor het doen van de controle van de
jaarrekeningen 2017, 2018 en 2019.
Keuzemogelijkheden:
U kunt BDO accountants de opdracht niet gunnen en in plaats daarvan een aanbestedingstraject
starten. Er zijn diverse signalen dat accountantskantoren met ervaring binnen gemeenten niet
meer inschrijven op aanbestedingen bij gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. De kans is
aanwezig dat we bij een aanbesteding geen geschikte inschrijvingen krijgen. Gezien de
ontwikkelingen in de markt zou het behoud en de continuïteit van een kwalitatieve goede
accountant voorop moeten staan. Daarom adviseert de werkgroep inkoop accountantsdiensten
om af te wijken van het inkoopbeleid en de opdracht 1-op-1 aan BDO accountants te gunnen.
Argumenten:
Ontwikkelingen in de markt
Bij accountants speelt krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen kantoren onvoldoende aan
personeel komen. Daardoor moeten kantoren prioriteiten gaan stellen en keuzes maken waar zij
het schaarse personeel inzetten. Daarnaast zijn controles van de gemeentelijke boeken
complexer geworden, mede door de decentralisaties van de Wmo en Jeugd. Door deze
verandering zijn controles bij gemeenten tijdrovender geworden. Hierdoor komt druk te staan op
de verhouding tussen inspanning en rendement. Gemeenten met minder dan 50.000 inwoners
zijn voor accountantskantoren hierdoor simpelweg minder lucratief geworden.
Afgelopen jaar hebben sommige kleine gemeenten geen inschrijvingen mogen ontvangen voor de
aanbesteding van accountants. Momenteel hebben we BDO accountants als accountant. Ook bij
BDO accountants is de capaciteit schaars. Ook dit kantoor zal keuzes moeten maken en zal
daarbij ook kijken hoe lucratief een contract is. Een nieuwe aanbesteding kan voor dit kantoor een
natuurlijk moment zijn om te bepalen of ze Boekel nog wel als klant willen.
We willen voorkomen dat we voor controlejaar 2017 zonder accountant komen te zitten. Het risico
bij een aanbesteding is aanwezig dat we geen inschrijvers krijgen. Gezien deze ontwikkelingen in
de markt zou het behoud en de continuïteit van een kwalitatieve goede accountant voorop moeten
staan. In BDO accountants hebben we nu een kwalitatief goede partner, met een controleteam
dat al jaren ervaring heeft in gemeenteland, waar we goede ervaringen hebben met de controle
op de jaarrekening 2017 en die haar diensten aanbiedt tegen marktconforme tarieven.
Het inkoopbeleid geeft de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken. Daarmee kan de keuze
worden gemaakt om deze diensten 1-op-1 in te kopen. De argumenten bestaan hiervoor gezien
de ontwikkelingen in de markt.
Overeenkomst voor drie jaar
Momenteel laten (grote) accountantskantoren gemeenten met minder dan 50.000 inwoners links
liggen. Als de bestaande marktleiders een gat laten vallen, ontstaan er kansen voor andere
(nieuwe) kantoren om dit gat op te vullen. Echter gaat hier wel een periode over heen. Op het
moment dat de markt weer gestabiliseerd is en er dus weer voldoende aanbieders zijn met
ervaring binnen gemeenten, kunnen we een nieuwe aanbesteding uitschrijven. We verwachten
dat binnen drie jaar deze markt weer gestabiliseerd is. Daarom willen we nu een overeenkomst
voor drie jaar afsluiten.
Marktconforme prijs en voorwaarden
De dienstverlening wordt aangeboden voor een prijs van € 35.000 excl. btw per boekjaar. We
hebben deze prijs vergeleken met de accountantskosten van vergelijkbare gemeenten in de regio.
Deze prijs is marktconform. In het verleden betaalden we € 25.000. De kostenstijging zit hem in
de extra controletaken op het sociaal domein en de verscherpte regelgeving vanuit de AFM.
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Financiële gevolgen en dekking:
De kosten voor de accountant stijgen met € 10.000 per jaar ten opzichte van het geraamde
bedrag in de meerjarenbegroting.
Voorgesteld wordt om het budget voor de accountant in de algemene dienst vanaf 2018 te
verhogen met € 5.000 per jaar. De resterende € 5.000 worden ten lasten gebracht in de
gemeentelijke grondexploitatie. Deze kostenverhoging wordt meegenomen in de
meerjarenbegroting 2018.
Risico’s:
De prijs ligt de gehele looptijd van de overeenkomst vast. Meerwerk wordt alleen uitgevoerd na
voorafgaande toestemming door de gemeente. Door de dienstverlening 1-op-1 bij BDO
accountants in te kopen wordt de continuïteit van een kwalitatief goede accountant geborgd.
Communicatie:
Niet van toepassing.
Uitvoering en evaluatie:
Na een positief besluit van uw Raad wordt de overeenkomst ondertekend. Jaarlijks wordt met
BDO accountants de dienstverlening geëvalueerd.
Voorstel:
1. Af te wijken van het inkoopbeleid en BDO accountants te benoemen als accountant voor de
controle van de jaarrekeningen voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019.
2. Het budget voor accountantskosten in de algemene dienst structureel te verhogen met
€ 10.000 per jaar en dit op te nemen in de meerjarenbegroting 2018.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
1. Offerte BDO accountants.
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Verslag 30 januari 2017 werkgroep inkoop accountantsdiensten.
2. Verslag 14 maart 2017 werkgroep inkoop accountantsdiensten.
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