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Inleiding
Het contract met de huidige huisaccountant KPMG loopt na boekjaar 2017 voor
WerkSaam af. Voor de boekjaren 2018 t/m 2020 worden deze diensten opnieuw
aanbesteed. Hiervoor is een meervoudige onderhandse aanbesteding opgestart. Er zijn
5 offertes opgevraagd. Niet alle kantoren hebben een offerte ingediend. De markt van
accountancy is sterk in beweging, er zijn steeds minder goed opgeleide accountants in
het sociaal domein.
Het aandeel van de vier grote kantoren op de gemeentemarkt en gemeenschappelijke
regelingen daalde. Accountantskantoren maken door schaarse capaciteit afwegingen
tussen verdienmogelijkheden in verschillende markten. Met name voor kleinere
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen wordt het daardoor moeilijker een
controlerend accountant te vinden.

Kaders
De controle verordening schrijft in artikel 213 voor dat het algemeen bestuur een of
meer accountants aanwijst als bedoeld in art. 393, eerste lid, Boek 2 Burgerlijk
Wetboek, voor de controle van de in art. 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening en
het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een
verslag van bevindingen.
De doelstelling van het project was het aanbesteden van de accountantsdiensten voor
WerkSaam Westfriesland:

-

waardoor er wordt voldaan aan het wettelijke kader om minimaal één
accountant aan te wijzen.

-

waarbij de aan te stellen accountant het algemeen bestuur ondersteunt bij
haar toezichthoudende taak van de financiën van WerkSaam Westfriesland.

-

waarbij de aan te stellen accountant het dagelijks bestuur ondersteunt bij het
afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid.

Binnen het project worden de accountantsdiensten voor WerkSaam Westfriesland
aanbesteed voor de jaren 2018-2020, waaronder:
-

de jaarlijkse interim-controle en oplevering van een managementletter;

-

de jaarrekeningcontrole (incl. SISA) op juistheid en rechtmatigheid en de
oplevering van een rapport van bevindingen;

-

De afstemming met de accountants van de deelnemende gemeenten.

-

deelverklaringen (op afroep);

Offertes en gunningsadvies
Gezien de krapte op de markt zijn er minder offertes binnen gekomen als verwacht.
Aan de hand van vooraf bepaalde wegingsfactoren zijn de offertes verder beoordeeld en
ingeschaald. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor een relatief nieuw kantoor, waarbij
echter de ervaring erg groot is. De huidige accountant bereikte in de weging een minder
resultaat, op zowel aanpak als prijs.
Op basis van de beoordeling wordt geadviseerd om aan Publieke Sector Accountants
(PSA) de accountantsdienstverlening voor de rekeningjaren 2018 tot en met 2020 te
gunnen.

Financiën
Bij gunning van de accountantsdienstverlening voor de periode 2018 tot en met 2020
aan PSA bedragen de kosten voor dit werkpakket in € 52.500 per jaar.
Dat is totaal € 157.500.
In de Begroting 2018 en de meerjarenraming is voor de interim-controle en controle
jaarrekening in totaal een jaarlijks budget van € 63.000 geraamd.

Gevraagd besluit
De “Accountantsdienstverlening” voor WerkSaam Westfriesland voor de rekeningjaren
2018-2020 te gunnen aan het accountantsbureau Publieke Sector Accountants (PSA) en
dit bureau voor de aangegeven periode te benoemen tot accountant.

