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Besluit:
1. Gebruik te maken van de optie tot verlenging van het huidige contract met accountant Baker
Tilly voor de periode 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021.

Inleiding
In artikel 2, lid 1 van de Controleverordening is bepaald, dat de accountantscontrole wordt opgedragen
aan een door de raad te benoemen accountant. De benoeming van de accountant geschiedt voor een
periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlengen van 2 x 1 jaar.
In juli 2016 is met accountant Baker Tilly, na een aanbesteding samen met de gemeenten Bergen op
Zoom en Steenbergen, een contract afgesloten voor de vaste looptijd van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2020.
In artikel 2.2. van de overeenkomst met Baker Tilly is navolgende overeengekomen:
‘… Partijen zijn bevoegd de overeenkomst twee maal met een periode van één jaar onder gelijkblijvende
voorwaarden en condities te verlengen. Indien opdrachtgever of opdrachtnemer geen gebruik wenst te
maken van de optie tot verlenging, dient dit uiterlijk zes (6) maanden voor het verstrijken van de lopende
periode mede te delen aan de wederpartij…’.
Omdat het gebruik maken van de optie tot verlenging in het contract uit 2016 negatief geformuleerd is,
betekent het gevraagde raadsbesluit: ‘Gebruik te maken van de optie tot verlenging van het huidige
contract met accountant Baker Tilly met één maal 1 jaar, dus voor de periode 1 juli 2020 t/m 30 juni
2021’ concreet, dat onze gemeente geen gebruik maakt van de contractueel geboden optie om uiterlijk
30 december 2019 Baker Tilly te informeren dat we GEEN gebruik wensen te maken van de optie tot
verlenging.
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Aanpak en uitvoering
Het advies om gebruik te maken van de optie tot verlenging is gebaseerd op de ervaringen in de
afgelopen jaren met Baker Tilly (tot 1 januari 2018 nog Baker Tilly Berk genaamd). Vanaf 2016 heeft
jaarlijks een evaluatie plaatsgevonden. Op 4 september 2019 heeft in een gesprek met Baker Tilly
(hierna: BT) een evaluatie van de afgelopen 4 jaren plaatsgevonden. Daarin zijn besproken proces,
samenwerking, teambezetting, kwaliteit van aangeleverde documentatie en eindproducten. Daarnaast
zijn voor beide partijen enkele aandachtspunten benoemd en zijn operationele punten besproken.
BT is betrouwbaar, onderkent hun eigen verbeterpunten en werkt aan verbetering daarvan.
In dit gesprek gaf BT aan te willen gaan opteren voor verlenging van het contract met onze gemeente.
Overigens gaven ze daarbij tevens aan nog wel over de condities en financiële voorwaarden
(prijsverhoging) te willen overleggen.
In de vergadering van de financiële commissie van 16 oktober 2019 is de contractverlenging besproken
en is door de financiële commissie ingestemd met het voorstel tot verlenging van het lopende contract.

Procedure/planning
20 november 2019 behandeling in de financiële commissie
28 november 2019: behandeling in de opinieraad Bestuur
12 december 2019: behandeling/vaststelling in de gemeenteraad

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,
secretaris,
burgemeester,
A.P.E. Baart MBA
drs. J.J.C. Adriaansen
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