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Onderwerp: 

Verlenging overeenkomst accountant t.b.v. jaarrekeningcontrole boekjaar 2018 

Samenvatting: 

De gemeenteraad wordt voorgesteld te besluiten tot verlenging van de overeenkomst met de 
accountant voor de jaarrekeningcontrole voor het boekjaar 2018. 

Gevraagd besluit: 

De optie tot verlenging van de overeenkomst inzake accountantsdiensten met Mazars Paardekoper 
Hoffman Accountants N.V. uit te oefenen voor de jaarrekeningcontrole over het boekjaar 2018. 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

De raad heeft op 23 juni 2016, op basis van een gezamenlijke aanbesteding met de gemeente 
Oudewater, besloten om Mazars Paardekoper Hoffman Accountants N.V. (hierna: Mazars) aan te 
wijzen als accountant voor de controle van de jaarrekeningen over de jaren 2016 en 2017. 
Daarnaast is besloten tot opties tot verlenging van de overeenkomst voor de boekjaren 2018 en 
2019. 

Participatieproces 

De aanbesteding van de accountantsdiensten is in 2016 samen met de gemeente Oudewater 
voorbereid en gehouden. 

Wat willen we bereiken? 

Met het uitoefenen van de optie tot verlenging beschikt de gemeente Woerden over een bevoegde 
accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2018. De accountant ondersteunt 
met zijn jaarrekeningcontrole de raad in zijn controlerende taak. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Indien de raad besluit tot verlenging van de overeenkomst zal de accountant daarover worden 
geïnformeerd. 
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Argumenten 

De accountant heeft de jaarrekeningcontrole over de jaren 2016 en 2017 op een adequate wijze 
uitgevoerd. Er zijn geen zwaarwegende redenen om voor het boekjaar 2018 af te zien van de 
mogelijkheid tot verlenging. 

Over de werkzaamheden van de accountant en de samenwerking tussen ambtelijke organisatie en 
de accountant vindt periodiek overleg plaats met de Auditcommissie. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

De kosten van de accountant zijn structureel opgenomen in het budget van de gemeenteraad. De 
Auditcommissie heeft begin 2018 ingestemd met een beperkte verhoging van het jaarlijkse tarief 
vanwege (onvoorziene) wijzigingen in de regelgeving en aanvullende werkzaamheden ten behoeve 
van die gewijzigde regelgeving. 

Vervolgproces 

In de overeenkomst tussen de gemeente Woerden en de accountant is zijn opties opgenomen voor 
de jaarrekeningcontrole voor de boekjaren 2018 en 2019. In 2019 dient de raad een besluit te 
nemen over uitoefening van de verlengingsoptie voor de controle van het boekjaar 2019. 

Vanwege het aflopen van de overeenkomst na het boekjaar 2019 zal volgend jaar een nieuwe 
aanbesteding worden voorbereid. 

Bevoegdheid raad: 

Op grond van artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet is de raad het bevoegde orgaan met 
betrekking tot aanwijzing van de accountant. In de overeenkomst met Mazars is bepaald dat de 
gemeenteraad een besluit neemt over uitoefening van de opties tot verlenging. 

Bijlagen: 

De indiener: Auditcommissie Woerden 
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Vliegenthart 
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