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Onderwerp: opdracht accountant t.b.v. controle jaarrekening 2014 

De raad besluit: 

Gebruik te maken van de eerste optie tot verlenging van de overeenkomst met accountant EY, zoals 
bedoeld in artikel 3 van de overeenkomst met de accountant d.d. 3 juli 2012, ten behoeve van de 
controle van de jaarrekening 2014. 

Inleiding: 

Sinds 2012 is accountant EY de "huisaccountant" van de raad t.b.v. de controle van de jaarrekening. 
Conform overeenkomst d.d. 3 juli 2012 heeft EY de controles van de jaarrekeningen 2012 en 2014 
uitgevoerd. In de overeenkomst is vastgelegd dat de raad kan besluiten om de contractduur met 
twee maal een jaar te verlengen. In dit voorstel wordt voorgesteld om van de eerste verlengingsoptie 
gebruik te maken en EY de opdracht te geven de controle van de jaarrekening 2014 uit te voeren. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

In de lopende overeenkomst met EY d.d. 3 juli 2012 is in artikel 3 opgenomen dat de raad twee maal 
gebruik kan maken van een jaarlijkse verlenging van de contractduur. 

Beoogd effect: 

Een wettelijk juiste wijze van de controle van de gemeentelijke jaarrekening. 

Argumenten: 

EY is de afgelopen jaren goed ingewerkt in de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is EY ook de 
"huisaccountant" van de gemeente Oudewater, beide gemeenten hebben destijds de aanbesteding 
gezamenlijk gedaan. Mede gelet op de aanstaande samenvoeging van de ambtelijke organisaties 
van beide gemeenten is het wenselijk dat de huidige accountant de controle van het thans lopende 
boekjaar uitvoert. Ook Oudewater zal van de verlengingsoptie gebruik maken. 

Kanttekeningen: 

Het is verplicht dat een gemeente een daartoe gecertificeerde accountant aanwijst t.b.v. de 
accountantscontrole. 

Financiën: 



In de begroting is een budget opgenomen t.b.v. de controle van de jaarrekening door de accountant. 
Met de accountant is een passend honorarium afgesproken. 

Uitvoering: 

De werkzaamheden t.b.v. de controle van het boekjaar 2014 -o.a. t.b.v. het uitbrengen van de 
boardletter in het kader van de interimcontrole- zijn al aangevangen. 

Communicatie: 

Niet van toepassing. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Overeenkomst met accoutant EY d.d. 3 juli 2012. 

Bijlagen: 

Niet van toepassing. 

De indiener: idium 
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