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Onderwerp 

Beoogde gunning aanbesteding accountantsdiensten West Betuwe 

 

Beslispunten 

1. Beoogde gunning aanbesteding accountantsdiensten West Betuwe aan accountant Deloitte 

voor de boekjaren 2020 t/m 2022 met optie tot verlenging van maximaal 3 x 1 jaar 

2. Na definitieve gunning aangaan van een overeenkomst met accountant Deloitte voor de 

controle van de jaarrekening West Betuwe voor de boekjaren 2020 t/m 2022 met een optie tot 

verlenging van maximaal 3 x 1 jaar 

3. In de 1e bestuursrapportage 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 de meerkosten uit 

deze Europese aanbesteding voor de accountantsdiensten van € 20.000,= mee te nemen en te 

dekken uit de algemene reserve. 

 

Inleiding 

De Gemeentewet schrijft voor in artikel 213 lid 2, dat de raad een accountant aanwijst die belast is met 

de controle van de in de Gemeentewet artikel 197 bedoelde jaarrekening. Hij/zij verstrekt daarbij een 

accountantsverklaring en brengt een verslag uit van zijn/haar bevindingen. Dit artikel spreekt van een 

aanwijzing, maar die kan uiteraard pas plaatsvinden eerst nadat er een selectie heeft plaatsgevonden 

op basis van een inkoop-aanbesteding voor de accountantsdiensten. 

 

In de raadsvergadering van 25 juni 2019 heeft uw gemeenteraad daarom besloten deel te nemen aan 

de aanbesteding accountantsdiensten samen met de gemeente(n) Tiel (ook Culemborg heeft zich 

erbij aangesloten) en bedrijfsvoering organisatie West Betuwe (hierna te noemen als BvoWB), begeleid 

door het regionaal inkoopbureau Rivierenland. 

 

Voor die aanbesteding accountantsdiensten is de auditcommissie West Betuwe het bestuurlijk 

aanspreekpunt. De auditcommissie heeft vervolgens de inschrijving en presentatie van de accountant 

beoordeeld. Vervolgens heeft de auditcommissie in haar vergadering van 30 maart 2020 besloten om 

deze –voorlopige- gunning aan uw gemeenteraad tot vaststelling voor te leggen. 

 

Besluitgeschiedenis 

Na de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot de nieuwe gemeente 

West Betuwe heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering van 25 juni 2019 besloten tot verlenging 

van het contract van genoemde gemeenten met Deloitte voor het boekjaar 2019. 

  

Beoogd effect 
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Voldoen aan de bepalingen in de Gemeentewet artikel 213 lid 2, tot aanwijzing van een accountant 
 

Argumenten 

1. Volgens de aanbestedingsrichtlijnen gaat uw gemeenteraad over tot een beoogde gunning, 

waarna een bezwaartermijn van 20 kalenderdagen volgt. Wordt van deze bezwaartermijn geen 

gebruik gemaakt dan is de beoogde gunning automatisch omgezet in een definitieve gunning. 

2. Na definitieve gunning dient de aanbestedende dienst een overeenkomst aan te gaan met de 

inschrijver waaraan is gegund. 

3. We hebben de aanbesteding ingestoken op een controle, waarin meer ruimte is voor advies dat 

bijdraagt aan de doorontwikkeling van onze bedrijfsvoering. Hiermee verwachten we tegelijkertijd 

meerwerk naar aanleiding van de controle te voorkomen. 

 
Kanttekeningen 

- 

Duurzaamheid 

- 

 

Financiën 

De bedragen voor de controle van de jaarrekening van de voormalige gemeenten Geldermalsen, 

Neerijnen en Lingewaal zijn voor het opstellen van de begroting 2019 bij elkaar opgeteld. Gaandeweg 

2019 werd duidelijk dat het bedrag naar beneden kon worden bijgesteld. Bij de ombuigingen 

voorafgaand aan de vaststelling van de begroting is het bedrag voor de accountantscontrole verlaagd 

met € 59.170,= tot € 100.000,=. Het bedrag van de inschrijving voor de controle van de jaarrekening 

West Betuwe vanaf het boekjaar 2020 is hoger dan het thans geraamde bedrag in de begroting. Dat 

bedrag dient daarvoor te worden verhoogd met € 20.000,=. Overigens is het controlebedrag van de 

aanbesteding voor de boekjaren 2020 t/m 2022 nog altijd minder dan de bedragen uit de drie 

afzonderlijke gemeenten opgeteld. 

 

Uitvoering 

- 

Planning 

- 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

De beoogde gunning zal worden opgenomen in het systeem Negometrix. Na definitieve gunning zal er 

mededeling worden gedaan in de gemeentelijke publicatie in het Weekblad West Betuwe en in een 

nieuwsitem op de website van West Betuwe. 

 

De auditcommissie van West Betuwe, 

De secretaris,   de voorzitter, 

 

Koen Steenbergen  Ashley Karsemeijer 
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Raadsbesluit 

 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van de auditcommissie van 30 maart 2020; 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet artikel 213 lid 2; 

 

besluit: 

 

1. tot beoogde gunning van de aanbesteding accountantsdiensten West Betuwe aan accountant 

Deloitte voor de boekjaren 2020 t/m 2022 met optie tot verlenging van maximaal 3 x 1 jaar; 

2. na definitieve gunning tot het aangaan van een overeenkomst met accountant Deloitte voor de 

controle van de jaarrekening West Betuwe voor de boekjaren 2020 t/m 2022 met een optie tot 

verlenging van maximaal 3 x 1 jaar; 

3. om in de 1e bestuursrapportage 2020 en in de meerjarenbegroting 2021-2024 de meerkosten uit 

deze Europese aanbesteding voor de accountantsdiensten van € 20.000,= mee te nemen en te 

dekken vanuit de algemene reserve. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 21 april 2020 nummer 2020/051, 

 

De griffier  De voorzitter, 


