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Samenvatting
In het raadsledenplatform Duo+ is de vraag opgekomen of het zinvol is als drie gemeenten en de nieuwe organisatie Duo+ gezamenlijk een accountant aan te stellen.
Vanuit het platform zijn naar aanleiding van deze vraag enkele acties ondernomen
waarvan wij hieronder verslag doen. Een en ander mondt uit in een voorstel onzerzijds aan u als raad om een principe-besluit te nemen over het gezamenlijk aanstellen
van een nieuwe accountant.

Wat is de voorgeschiedenis?
In het najaar van 2015 is in het raadsledenplatform (toen nog de klankbordgroep)
Duo+ gesproken over de vraag of het al dan niet wenselijk is om als Duo+-gemeenten
en de organisatie Duo+ gezamenlijk een accountant aan te stellen. Destijds is aan de
griffiers verzocht de mogelijke opties op een rijtje te zetten.
In de door hen geproduceerde notitie werden als opties onderscheiden:
1. de drie gemeenten en Duo+ werven ieder hun eigen accountant;
2. de drie gemeenten werven gezamenlijk een accountant en Duo+ werft een (andere) accountant;
3. de drie gemeenten en Duo+ werven gezamenlijk één accountant.
In de discussie naar aanleiding van de notitie is geconstateerd dat het niet aan het
raadsledenplatform is de raden over dit onderwerp van advies te dienen. Dat ligt wel
op de weg van de per gemeente relevante commissie (N.B. In Ouder-Amstel is dat de
Auditcommissie). Namens het raadsledenplatform is daarom in de eerste maanden
van 2016 per gemeente aan de desbetreffende commissie gevraagd naar welke optie
de voorkeur uitgaat. Ook aan het bestuur van Duo+ is om een reactie gevraagd.

Wat is er aan de hand?
Hoewel in de discussies in de verschillende commissies nuanceverschillen waren te
beluisteren, kan toch worden geconcludeerd dat voor optie 2 een breed draagvlak
bestaat in alledrie de commissies. Ná de discussies in de commissies bleek dat het
bestuur van Duo+ om bedrijfseconomische redenen een voorkeur heeft voor optie 3.
Op 31 mei 2016 heeft het raadsledenplatform de resultaten van de consultatieronde
bij de commissies en het bestuur van Duo+ besproken. De leden van het platform
hebben kennis genomen van de voorkeuren vanuit de commissies en het bestuur van
Duo+. Gezien het brede draagvlak in de commissies voor optie 2 is afgesproken dat
de leden van het platform deze keuze overnemen en als te nemen principe-besluit aan
de respectievelijke gemeenteraden voorleggen. Met dit voorstel leggen wij dit principe-besluit aan u als gemeenteraad van Diemen/Uithoorn/Ouder-Amstel voor.

Wat gaan we doen?
Gezien het voorafgaande stellen wij voor:
 gezamenlijk met de raden van de gemeenten Diemen en Uithoorn de procedure
te voeren voor het aanstellen van een nieuwe accountant;
 het college van B&W en de Stichting RIJK te verzoeken de raad c.q. de drie gemeenteraden daarbij te ondersteunen.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Er zijn, zoals hiervoor beschreven, drie mogelijkheden:
1. de drie gemeenten en Duo+ werven ieder hun eigen accountant;
2. de drie gemeenten werven gezamenlijk een accountant en Duo+ werft een (andere) accountant;
3. de drie gemeenten en Duo+ werven gezamenlijk één accountant.
Voor optie 2 bestaat een breed draagvlak in alledrie de commissies in de drie gemeenten.

Wat hebben we hiervoor nodig?
N.v.t.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De gemeenteraden van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Wat is het vervolg?
Als de drie raden een besluit hebben genomen, wordt de uitvoering ervan ter hand
genomen.
De leden van het raadsledenplatform Duo+,
de heren B. Wielinga, L. de Vré en D. Hoekstra
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
gelezen het voorstel van de leden van het raadsledenplatform Duo+ d.d. 31 mei 2016,
nummer 2016/33,

BESLUIT :
 gezamenlijk met de raden van de gemeenten Diemen en Uithoorn de procedure
te voeren voor het aanstellen van een nieuwe accountant;
 het college van B&W en de Stichting RIJK te verzoeken de raad c.q. de drie gemeenteraden daarbij te ondersteunen.
Ouder-Amstel, 30 juni 2016
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

M.T.J. Blankers-Kasbergen

