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1. Opening en welkom
Jeroen van den Broek heet iedereen van harte welkom. In het laatste werkgroep overleg
hebben we gezamenlijk onze inkoopstrategie vastgesteld. Hierin hebben we bepaald op
welke manier we de accountantsdiensten voor controlejaar 2017 en verder gaan inkopen.
Door ontwikkelingen in de markt wordt voorgesteld om de inkoopstrategie aan te passen
en de accountantsdiensten 1-op-1 in te kopen.
2. Ontwikkelingen in de markt
Er zijn diverse geluiden in de media gekomen dat accountantskantoren kleine gemeenten
links laten liggen. 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. Vooral bij kleinere gemeenten komt hierdoor druk te
staan op de verhouding tussen inspanning en rendement. Kleinere gemeenten zijn voor
accountantskantoren hierdoor simpelweg minder lucratief geworden.
Afgelopen jaar hebben sommige kleine gemeenten geen inschrijvingen mogen ontvangen
voor de aanbesteding van accountants. Ook bij BDO is de capaciteit schaars. Ook dit
kantoor zal keuzes moeten gaan 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 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 hebben we nu een kwalitatief goede partner, met een
controleteam dat al jaren ervaring heeft in gemeenteland, waar we goede ervaringen
mee hebben 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. Op het moment dat de markt weer
gestabiliseerd is en er weer voldoende aanbieders zijn, kunnen we alsnog een
aanbesteding uitschrijven.
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3. Standpunt werkgroep accountantsdiensten
De werkgroep kan gezien de ontwikkelingen instemmen om de onderhandelingen 1-op-1
met BDO op te starten. Wel onder de volgende voorwaarden:
1.
2.
3.

4.

Voorwaarden uit de inkoopstrategie (o.b.v. kwaliteit, aansprakelijkheid, meerwerk
etc.) meenemen in de onderhandelingen met BDO.
Aangeboden prijs van BDO moet marktconform zijn. Om dit te controleren vraagt
Jeroen van den Broek, voor zo ver mogelijk, de aangeboden prijzen op bij Landerd
en Sint Anthonis.
De overeenkomst met BDO wordt aangegaan voor 3 controlejaren. De werkgroep
verwacht dat na deze periode de markt voor accountantsdiensten voor gemeenten
zich gestabiliseerd heeft. Hierna wordt de opdracht voor de volgende controlejaren
aanbesteed.
Er is gesproken over het naar voren halen van de controle, zodat de raad eerder de
beschikking heeft over de behaalde resultaten. Gezien de afhankelijkheden van
derden (o.a. gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden) is dit
helaas niet mogelijk.

4. Actiepunten / afspraken
1. Jeroen van den Broek vraagt de prijzen op van de accountantsdiensten bij Landerd
en Sint Anthonis.
2. De ambtelijke organisatie start medio mei / juni 2017 met de 1-op-1
onderhandelingen met BDO voor controlejaar 2017 - 2019.
3. In de raadsvergadering van 12 oktober komt het raadsvoorstel op de agenda voor
gunning van de controle op de jaarrekening voor de controlejaren 2017 – 2019.
4. De leden van de werkgroep delen het standpunt van de werkgroep
accountantsdiensten met haar achterban, zodat het raadsvoorstel in oktober
gedragen wordt door de raad.
Afsluiting
Met de gewijzigde koers vervalt de noodzaak om op een ander moment bij elkaar te
komen. Hiermee wordt de werkgroep inkoop accountantsdiensten opgeheven.
Ieder bedankt voor zijn bijdragen!
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