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Het contract met de huidige accountant Mazars loopt op 1 juli 2019 af.
Mazars heeft aangegeven zich terug te trekken uit de gemeentelijke
markt. De gemeente moet derhalve op zoek naar een nieuwe
accountant. Namens de auditcommissie is een nieuwe aanbesteding
uitgezet. De auditcommissie stelt voor om de gunning te verlenen aan
Public Sector Accountants (PSA).
Verlenen van de gunning voor de aanbesteding accountantscontrole
2019-2020 aan PSA.

-

Ontvangen offertes
Memo gunning

Advies commissie
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Inleiding
Het contract met de huidige accountant Mazars loopt op 1 juli 2019 af. Mazars heeft aangegeven zich
terug te trekken uit de gemeentelijke markt.
De gemeente moet derhalve op zoek naar een nieuwe accountant. De gemeenteraad is formeel
opdrachtgever in deze. Evenwel is ook de relatie tussen afdeling Financiën en de accountant van
evident belang. Derhalve is een begeleidings-/beoordelingscommissie ingesteld uit beide geledingen.
Hierin hebben zitting:
vanuit de Auditcommissie/raad: Ed Roeling (voorzitter) en Jan Cornelissen (lid)
vanuit de ambtelijke organisatie: Aad Vijverberg en Diana Blagdan
en de Raadsgriffier Arjan de Vos
De selectiecommissie heeft de offertes beoordeeld en aan de Auditcommissie voorgesteld om de
gunning te verlenen aan Public Sector Accountants (PSA). De Auditcommissie heeft dit voorstel
overgenomen.

Beoogd effect
Het beoogde effect is om goede accountant te hebben die de kwaliteit van de processen binnen de
gemeente op niveau houdt dan wel de gemeente stimuleert de bedrijfsprocessen te verbeteren.
Daarnaast is het voor de gemeente van belang om een goedkeurende accountantsverklaring te
krijgen.

Argumenten
Kortheidshalve wordt u verwezen naar de Memo van de selectiecommissie.

Kanttekeningen
PSA is in november 2017 gestart. De drie oprichters hebben allemaal een jarenlange ervaring bij
Deloitte binnen de decentrale overheden/gemeenschappelijke regelingen. Het bedrijf bedient
inmiddels 30 gemeenten, waarbij voor tien gemeenten de controle wordt gedaan.
PSA is een klein kantoor dit kan consequenties hebben voor de continuïteit van de onderneming.

Financiën
Het geoffreerde bedrag van deze inschrijver bedraagt € 48.570. Dit betekent ten opzichte van het
vorige geoffreerde bedrag een stijging van € 8.000. Dit past binnen de begroting van 2019.

Communicatie
De gebruikelijke procedure is hierbij van toepassing.
De inschrijvers worden op de hoogte gesteld van de gemaakte keuze.

Vervolgstappen
De gunning wordt verleend aan inschrijver PSA. Deze wordt via een brief hiervan op de hoogte
gesteld. Rond augustus starten zij met de interim-controle. Voor de start van de interim-controle vind
er een overleg plaats met de auditcommissie over de gewenste aandachtspunten en het plan van
aanpak.
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