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Benoemen accountant.
Beslispunten
1. Baker Tilly Berk te benoemen als accountant voor de boekjaren 2016 tot en met 2019.
2. Voorafgaand aan het laatste jaar van de overeenkomst, zal vóór 1 juli 2018 een
evaluatiemoment plaats vinden, zodat de aanbesteding direct kan worden gestart voor de
selectie van een accountantskantoor voor de jaren 2020 en verder.
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Inleiding
Met de huidige accountant, Baker Tilly Berk N.V., is in 2011 een overeenkomst gesloten,
inhoudende dat deze conform de Gemeentewet de controle van de jaarrekeningen van de jaren
2011 t/m 2014 verzorgt. Deze overeenkomst is met één jaar verlengd. In 2015 is een Europese
aanbestedingsprocedure gestart om te komen tot het aanbesteden van de accountantsdiensten.
Hiervoor is een inkoopteam, bestaande uit een delegatie van de beide raden, griffies en de afdeling
financiën geformeerd.
De procedure om te komen tot een nieuwe accountant werd samen met de gemeente Voorschoten
en de Gemeente Wassenaar gevoerd, maar leverde geen geldige inschrijvingen op. Na afronding
van de Europese aanbesteding is een onderhandelingsprocedure uitgevoerd. Op basis van het op
17 maart 2016 bereikte onderhandelingsresultaat met Baker Tilly Berk doen wij u dit voorstel.
Beoogd effect
Sluiten van een overeenkomst voor accountantsdiensten.
Argumenten
1.1 Het Algemeen Bestuur wijst de accountant aan
Het Algemeen Bestuur wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
1.2 Na besluit van de gemeenteraad om Baker Tilly Berk tot accountant te benoemen, sluit het
college de privaatrechtelijk overeenkomst met de accountant.
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en zal, onder
voorbehoud dat het Algemeen Bestuur besluit Baker Tilly Berk tot accountant te benoemen, een
overeenkomst sluiten.
2.1

Voordat het contract in juli 2019 ten einde loopt zullen we de samenwerking met de

accountant in 2018 evalueren.
Deze Europese aanbestedingsprocedure leverde geen geldige inschrijvingen op en diende daarom
vroegtijdig te worden afgebroken. Gezien deze ontwikkeling en om toch tijdig over een nieuw
contract te beschikken, is het inkoopteam over de ontstane aanbestedingssituatie, na inwinnen van
juridisch advies, conform artikel 31 van de Europese Richtlijn, de onderhandelingsprocedure
gestart.
Conform afspraken binnen het inkoopteam, met vertegenwoordiging vanuit beide gemeenteraden
en griffies, is ingezet om te onderhandelen met twee accountantskantoren, te weten: Ernst &
Young en Baker Tilly Berk. Ernst & Young heeft om voor haar moverende redenen afgezien van
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onderhandeling. Met een vertegenwoordiger van accountantsbureau Baker Tilly Berk heeft een
onderhandelingsgesprek plaatsgevonden.
Bij dit gesprek waren beide griffies, het hoofd financiën en een inkoopmedewerker aanwezig. De
vier raadsafgevaardigden van Voorschoten en Wassenaar lieten zich bij dit gesprek
vertegenwoordigen door hun beide griffies.
Met Baker Tilly Berk, onze huidige accountant, heeft een vruchtbaar onderhandelingsgesprek
plaatsgevonden en is het inkoopteam tot principe overeenstemming gekomen, waarbij de
aanbestedingsdocumenten leidend waren. Dit resultaat leggen wij nu ter besluitvorming aan u
voor.
Vanuit governance oogpunt vinden we het niet gelukkig om langer dan 10 jaar aan één
accountantsbureau verbonden te zijn. Daarom wensen wij de twee (2) maal een (1) optiejaren niet
te gebruiken. De bedoeling van de evaluatie is om met name het programma van eisen van de
aanbesteding 2016 inhoudelijk te toetsen op de uitvoering van de achterliggende periode. Die
ervaringen zullen worden meegenomen in een nieuw vast te stellen programma van eisen voor het
selecteren van een accountantskantoor.
Kanttekeningen
Van alle door het Algemeen Bestuur vastgestelde eisen en wensen uit het Programma van Eisen
accountantsdiensten is gebleken dat alleen de voorwaarden voor aansprakelijkheid een
bespreekpunt waren. Deze zijn in overeenstemming gebracht met de norm, gedrags- en
beroepsregels met betrekking tot aansprakelijkheid binnen de beroepsgroep accountants en
stemmen daarmee tevens overeen met die van de huidige overeenkomst.
De prijs voor de accountantsdiensten is geheel in overeenstemming met het huidige prijsniveau.
Financiën
De kosten voor accountantsdiensten voor de Werkorganisatie Duivenvoorde bedragen € 28.000,excl. BTW per jaar. Dit bedrag past niet binnen de begroting 2016 van de Werkorganisatie. Bij de
Voorjaarsnota van beide gemeenten zal extra budget gevraagd worden.

Voorstel:
I. Baker Tilly Berk te benoemen als accountant voor de boekjaren 2016 tot en met 2019.
II. Voorafgaand aan het laatste jaar van de overeenkomst, zal vóór 1 juli 2018 een
evaluatiemoment plaats vinden, zodat de aanbesteding direct kan worden gestart voor de
selectie van een accountantskantoor voor de jaren 2020 en verder.
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