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A.J. Schipperheijn
(070) 326 18 02
Griffie
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Aan de Raad,
1.

Onderwerp
Verlenging contract accountant Baker Tilly N.V.

2.

Voorstel
Contract met Baker Tilly N.V. voor de controlewerkzaamheden van de Jaarrekening te
verlengen met 1 jaar.

3.

Inleiding
In april ’16 werd de opdracht voor de controle van de gemeentelijke jaarrekening 2016 tot
2018 gegund aan Baker Tilly Berk N.V. (inmiddels Baker Tilly). Het afgesloten contract
maakt het mogelijk de werkzaamheden te verlengen met maximaal 2 maal een jaar onder
dezelfde voorwaarden en condities. Van deze mogelijkheid wordt net als in 2019 gebruik
gemaakt.

4.

Beoogd effect
Uitvoeren van de controle van de Jaarrekening 2020

5.

Argumenten
Het contract biedt de mogelijkheid onder dezelfde condities en voorwaarden tot een
verlenging van maximaal 2x 1 jaar.
Met de verlenging wordt de tijdige controle van de jaarrekening mogelijk gemaakt.
Het opnieuw aanbesteden aan de accountantsdiensten zal per juni 2020 in gang worden
gezet. De auditcommissie bereid i.s.m. de organisatie (afdeling Inkoop, Financiën en
Concern control) de aanbesteding voor.

6.

Kanttekeningen
.

7.

Financiën
Conform programmabegroting.

8.

Vervolg
Verlenging contract accountant met 1 jaar. Dit jaar wordt door de Auditcommissie de
aanbesteding van de controlediensten in 2021 voorbereid. In september 2020 zal de raad
het besluit tot aanbesteding nemen.

Corsanr.
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9.

Communicatie
Geen nadere communicatie na de contract verlenging.

10.

Bijlagen
- Besluit tot verlenging van het contract met de accountant.

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen

Corsanr. 19.036245
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Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in digitale vergadering op 12 mei 2020
Gelezen het voorstel van griffie
d.d. 2 april 2020, nr. 20 012

BESLUIT:

Het contract met Baker Tilly N.V. voor het uitvoeren van de controle werkzaamheden ten behoeve
van de Jaarrekening met 1 jaar onder dezelfde voorwaarden en condities te verlengen.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn digitale vergadering van 12 mei 2020

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen

Corsanr.
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