Aan:

AB-CAW

Van:

Wiebe Bosma, secretaris CAW

Betreft:

benoemen accountant voor controle van de jaarstukken 2019

Datum:

20 september 2019

Aanleiding
De accountantscontrole op de financiële stukken van het CAW vond afgelopen jaren plaats door de
accountant die ook de jaarstukken van HVC controleerde. Vanwege de enorme prijsstijging die deze
accountant doorvoert voor de controle op de jaarstukken van het CAW, wordt voorgesteld om Kaap
Hoorn Accountants & Adviseurs B.V. opdracht te verlenen voor de accountantscontrole over 2019.
Achtergrond
Het secretariaat (inclusief de financiële administratie) van het CAW wordt ingevuld door HVC. De
accountantscontrole op de jaarstukken van het CAW vond afgelopen jaren plaats als deelopdracht
binnen de totale opdracht van HVC aan PWC.
Uit de offerte van PWC voor de accountantscontrole voor het jaar 2019 bleek een enorme
prijsverhoging voor 2019 t.o.v. 2018 nl. € 17.551 resp. € 10.500 (NB ook voor een andere GR
waarvoor HVC op deze wijze het secretariaat voert, was sprake van een vergelijkbare prijsverhoging).
N.a.v. deze ontwikkeling is door HVC offerte aangevraagd bij Kaap Hoorn accountants. Deze
accountant biedt de werkzaamheden aan voor € 8.000 (excl. éénmalige ‘startkosten’ á € 1.250). Ook
voor een andere GR en een andere entiteit binnen de HVC groep bleek sprake te zijn van een
vergelijkbaar prijsverschil en is het verlenen van de opdracht in voorbereiding c.q. is de opdracht
verleend.
Aanwijzing accountant door AB
In zowel de financiële verordening ‘Verordening 212’ als de controleverordening ‘Verordening 213’
van het CAW is de volgende definitie van ‘accountant’ weergegeven:
Accountant: de in artikel 213 lid 2 Gemeentewet bedoelde, bevoegde deskundige die door het
algemeen bestuur wordt aangewezen en wordt belast met de controle van de jaarstukken, de
verstrekking van de controleverklaring en het uitbrengen van het accountantsverslag.
De accountant voor de jaarstukken moet dus op basis van de Gemeentewet door het AB worden
aangewezen.
Opdrachtverlening
De feitelijke opdrachtverlening vindt plaats door/via HVC. De kosten voor de accountant maken
onderdeel uit van de secretariaatsvergoeding door het CAW aan HVC en worden derhalve niet
separaat in rekening gebracht.
Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs B.V.
Kaap Hoorn accountants is een in Hoorn gevestigd accountantskantoor dat zich richt op het MKB.
Daarnaast hebben zij jarenlange ervaring met maatschappelijke organisaties en zijn zij o.a. de
accountant voor een andere GR in de regio nl. het Westfries archief. Meer informatie kunt u vinden op
hun site: https://www.kaaphoorn.net/
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Ontwerp besluit
Het AB-CAW stemt in met het aanwijzen van Kaap Hoorn Accountants en Adviseurs ten behoeve van
de controle van de jaarstukken CAW 2019.
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