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Als accountant te benoemen Baker Tilly Berk.

Bespreken

Reg.nr. B&W:
bladzijde: 2
Aanwijzing ter afdoening
Vergadering B&W dd:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Besluit over voorstel

Ongewijzigd vastgesteld
Gewijzigd vastgesteld, zie bijlage
Aangehouden
Niet akkoord

Inleiding
De administratie dient te voldoen aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle. De
rechtmatigheid op het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de
werkorganisatie dient door een onafhankelijk controleur, een accountant te gebeuren.
Beoogd effect
Rechtmatigheid van het handelen van de werkorganisatie te laten beoordelen.
Argumenten
1.1

Met de benoeming wordt voldaan aan de wettelijke verplichting daartoe.

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn voor de werkorganisatie de bepalingen in de
Gemeentewet over het benoemen van een accountant overeenkomstige toepassing. Dat houdt in
dat het Algemeen Bestuur een accountant moet aanwijzen voor de controle op de jaarrekening en
het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van
bevindingen.
1.2

De benoeming van deze accountant is efficiënt.

Baker Tilly Berk is de accountant voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. Vanwege de
doorwerking van de begroting van de werkorganisatie in de begrotingen van Voorschoten en
Wassenaar kan de accountant gebruik maken van zijn kennis.
1.3

Aanbesteding van de accountant valt binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid

De controleverordening gaat uit van een aanbesteding van de accountantscontrole. Dit kan, gelet
op het inkoop- en aanbestedingsbeleid, achterwege gelaten worden. Aangesloten wordt namelijk
bij de bestaande overeenkomsten tussen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar en dezelfde
accountant. Na instelling van de werkorganisatie verandert een klein, niet wezenlijk, onderdeel in
de overeenkomsten met de gemeenten. De werkzaamheden voor de werkorganisatie belopen niet
meer dan € 50.000, nl. circa € 12.500. Conform het inkoopbeleid kan daardoor de dienst
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onderhands aan dezelfde accountant worden gegund. Bij de prijsstelling wordt uitgegaan van de
bestaande afspraken tussen de gemeenten en de accountant.

Kanttekeningen
1.2 Gewaakt moet worden voor de pettenproblematiek bij de accountant.
Omdat het dezelfde accountant betreft, lopen we het gevaar dat de scheiding tussen gemeenten en
werkorganisatie v.w.b. de werkzaamheden door de accountant onvoldoende in beeld is en zuiver
wordt gehanteerd. Immers, alle entiteiten hebben hierin een eigen verdeling qua bevoegdheden en
qua verantwoordelijkheden. Het is daarom zaak dat zowel de accountant als de werkorganisatie
deze scheiding in het oog houden en goed borgen.
Financiën
Het benoemen van de accountant heeft op zichzelf bezien geen financiële consequenties. Die
komen aan de orde bij het aangaan van het contract met de accountant. De accountant heeft
aangegeven dat het bedrag voor geleverde accountantscontrole circa € 12.500 bedraagt.
Juridisch kader
Artikel 33 Wet gemeenschappelijke regelingen juncto artikel 213 Gemeentewet
Artikel 2 Controleverordening Werkorganisatie Duivenvoorde
Communicatie
Het besluit wordt meegedeeld aan de benoemde accountant.

