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Voorstel: 

1. Het contract met Deloitte voor de accountants- 

controle van 2016-2019 met wederzijdse 

goedkeuring opzeggen 

2. Baker Tilly Berk de opdracht verstrekken voor de 

accountantscontrole 2016, met een optie tot 

eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van 

3 maal een jaar, onder dezelfde voorwaarden als 

het contract met Deloitte     

Argumenten 

1.1 Op 6 oktober bericht Deloitte dat zij door 

landelijke ontwikkelingen in het sociale domein en 

personele krapte problemen verwacht met het tijdig 

gereed krijgen van de jaarrekeningcontrole 2016. 

Op 11 oktober 2016 uit de auditcommissie haar 

ongenoegen over de in haar ogen onbehoorlijke 

handelwijze van Deloitte. Hierover dient namens de 

raad per brief het ongenoegen worden geuit. 

Tegelijk erkent de commissie de noodzaak om 

doortastend te handelen en dat niemand gebaat is bij 

een slepende juridische kwestie over vermeend 

wanpresteren van Deloitte. Nu we aan het begin staan 

van een vierjarige contractperiode is er geen 

vertrouwen dat een goede samenwerkingsrelatie 

alsnog tot stand komt. De auditcommissie neemt 

daarom een positieve grondhouding in ten aanzien 

van het verzoek van Deloitte om het bestaande 

contract te ontbinden. 

2.1 In dezelfde brief van 6 oktober biedt Deloitte 

ons de mogelijkheid om onder gelijkblijvende 

condities als klant overgedragen te worden aan een 

andere accountant, namelijk Baker Tilly Berk (BTB). 

Onlangs heeft in aanwezigheid van de voorzitter van 

de auditcommissie een gesprek plaatsgevonden met 

Baker Tilly Berk. Dit accountantskantoor is bereid de 

opdracht onder dezelfde voorwaarden uit te voeren 

als eind vorig jaar met Deloitte is overeengekomen, 

zowel financieel als inhoudelijk. Het gesprek is positief 

verlopen en geeft vertrouwen voor de toekomst. 

De indruk die Baker Tilly Berk achterlaat is die van 

een professioneel en zakelijk accountantskantoor dat 

goed is ingevoerd in de gemeentelijke praktijk. 



Het bureau BTB zegt te werken met een vast 

controleteam, hanteert korte doorlooptijden voor wat 

betreft de controle en garandeert een tijdige afronding 

van de jaarrekeningcontrole. Van groot belang is 

bovendien, dat het bureau direct kan starten met de 

interimcontrole. 

22 Het voorstel is om eerst een contract van 1 jaar 

aan te gaan met een mogelijkheid van drie maal een 

jaar verlenging. Baker Tilly Berk toont zich flexibel 

voor wat de duur van het contract betreft, zodat de 

raad de vrijheid behoudt om voor de jaren na 2016 op 

basis van de opgedane ervaringen en omstandig- 

heden te besluiten. Door in eerste instantie uitsluitend 

opdracht te verstrekken voor de controle van boekjaar 

2016, kan voor de zomervakantie 2017 op basis van 

de ervaringen en ontwikkelingen een besluit worden 

genomen over de controle 2017. 

Risico’s 

Het aangaan van contract voor 1 jaar, biedt de mogelijk- 

heid om op basis van evaluatie te bepalen of het 

contract wordt vervolgd of dat er aanbesteed zal gaan 

worden. Gezien de grote urgentie is deze handelwijze 

verdedigbaar uit oogpunt van het gemeentelijk 

aanbestedingsbeleid. 

  
(geanonimiseerd)

In de huidige markt is het lastig een accountant te 

vinden. Door met BTB in zee te gaan, lopen we niet het 

risico dat we geen accountant op korte termijn kunnen 

vinden, waardoor een tijdige oplevering van een 

accountantsverklaring in het geding zou kunnen komen. 

Uitvoering 

De contractperiode heeft betrekking op de jaarrekening 

van 2016, dus de werkzaamheden kunnen per direct 

ingaan. De accountantskantoren die in 2015 de aanbe- 

steding niet gegund hebben gekregen zijn door ons 

geinformeerd over de stappen die wij (noodgedwongen) 

hebben moeten zetten. 
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