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RAADSVOORSTEL  
 
 
Datum:  1 juli 2016 
Nummer:           12A                        
 
Onderwerp: Verlenging overeenkomst accountantscontrole 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
De overeenkomst accountantscontrole tussen de gemeente Tubbergen en BDO Audit & Assurance 
met ingang van de jaarrekeningcontrole 2016 voor een periode van één jaar te verlengen, met de 
mogelijkheid tot eenzijdige verlenging van nog eens één jaar. 
 
Samenvatting van het voorstel 
De gemeente Tubbergen, de gemeente Dinkelland en openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen hebben in 2014, na een gezamenlijke aanbesteding, besloten met BDO Audit & Assurance 
een overeenkomst te sluiten voor de accountantscontrole van 2014 en 2015. In de besluitvorming en 
in de overeenkomst is de mogelijkheid opgenomen tot eenzijdige verlenging van de overeenkomst van 
twee maal één jaar. Voorgesteld wordt om te besluiten tot verlenging van de overeenkomst met één 
jaar, met de mogelijkheid tot eenzijdige verlenging van nog eens één jaar. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
De huidige overeenkomsten met BDO lopen tot en met de controle van de jaarrekening 2015. 
De werkingsduur loopt ten einde. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Verlenging van de overeenkomst voor de accountantscontrole tussen de gemeente Tubbergen en 
BDO Audit & Assurance met één jaar, ingaande de jaarrekeningcontrole 2016. 
 
Argumentatie  
Nu de werkingsduur van de overeenkomst van twee jaar ten einde loopt, is het moment aangebroken 
om een besluit te nemen over het wel of niet verlengen van de overeenkomst. Om hierover een goed 
oordeel te kunnen vormen is een goede afweging van prijs en kwaliteit relevant.  
De auditcommissie is van oordeel dat het, gelet op de kwaliteit van het tot dusver door BDO geleverde 
werk en de daarvoor berekende prijs, aanbeveling verdient om de overeenkomst met één jaar te 
verlengen, met de mogelijkheid tot eenzijdige verlenging van nog eens één jaar. 
 
Externe communicatie 
Deze besluitvorming wordt zorgvuldig gecommuniceerd met BDO. 
 
Financiële paragraaf 
De met dit besluit gemoeide accountantskosten liggen in de lijn van de accountantskosten 2014 en 
2015 en zijn reeds verwerkt in de begroting. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Eenzelfde voorstel ligt voor bij de raad van Dinkelland en het algemeen bestuur van het openbaar 
lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
 
De auditcommissie van de gemeente Tubbergen, 
 
Griffier, Voorzitter, 
 
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar H.B.J. Oude Luttikhuis 
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Vergadering presidium op 13 juni 2016 

Besluit presidium: o om advies naar cie. S. en B. / cie. R. en E.  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

X 

o 

o 

 

Vergadering  cie. S. en B. / cie. R. en E. op  

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  
advies het voorstel af te wijzen 
anders, namelijk: 

o 

o 

Opmerkingen: 
 

Paraaf van de 
Commissiegriffier: 

 



 
 

   

 

 
 
 
RAADSBESLUIT  
 
 
Datum:  13 juli 2016 
Nummer:           12B                        
 
Onderwerp: Verlenging overeenkomst accountantscontrole 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van de auditcommissie van 1 juli 2016,  
nr. 12A;  
 
gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet  
 
 
B E S L U I T: 
 
De overeenkomst accountantscontrole tussen de gemeente Tubbergen en BDO Audit & Assurance 
met ingang van de jaarrekeningcontrole 2016 voor een periode van één jaar te verlengen, met de 
mogelijkheid tot eenzijdige verlenging van nog eens één jaar. 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 juli 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 
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