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Beste leden van de BAC,
Op de agenda staat de voorbereiding van de aanbesteding van een nieuwe accountant. Jullie hebben
voor het aanbestedingsteam uit jullie midden Henk Meester, Mauriel van As en Jurjen Dieleman
afgevaardigd. Tijdens deze bespreking kan de BAC hen aanvullend voeden met aandachtspunten voor het
Programma van Eisen of anderszins.
Versterken van de relatie tussen raad en accountant
Van mijn kant reik ik de BAC nog enkele suggesties aan om te beschouwen en uiteraard geheel naar
inzicht van de BAC wel of niet mee te geven aan het aanbestedingsteam.
Kern van mijn suggesties ligt in het gegeven dat de afgelopen jaren de betrokkenheid van de
accountants op de raad beperkt is geweest. De communicatie en contacten waren vooral tussen
accountant en college/ambtelijke organisatie/concern control. Met het nieuwe aanbestedingstraject
liggen er kansen om in dat krachtenveld ook de belangen van de raad meer aandacht te geven door
punten in het PVE op te nemen die de relatie tussen raad en accountant versterken.
Mogelijke invulling van het versterken van de relatie raad met de accountant
1.
Vraag om in het controle team een accountant aan te wijzen die specifiek op de belangen van
gemeenteraad let.
a.
Deze aangewezen accountant is de 'eigen' accountant van de raad.
b.
De 'eigen' accountant is het directe aanspreekpunt voor de griffier/BAC, waar direct de
vragen aan gesteld kunnen worden.
c.
De eigen accountant is degene die altijd bij de BAC vergaderingen aanwezig is, en is het
'maatje' van de BAC door het vervullen van een actieve adviseursrol richting griffier en
BAC.
d.
Deze accountant bezoekt zo nodig de fracties.
2.
Vraag om inzetbaarheid van de accountant voor het eventueel bekijken van resp. adviseren over
de kwaliteit van de financiële informatie van raadsvoorstellen en nota's met grotere financiële
importantie.
3.
Vraag om mogelijkheden om specifieke onderwerpen vanuit de raad in de controle in te kunnen
brengen.
4.
De accountant kan advies worden gevraagd bij de financiële verordening en de
budgetspelregels.
Met een vriendelijke groet,
Marijke Walhout, Griffier
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