
    

 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/document: 17. 10535- I17.035316 

 

  
Datum vergadering: 10 juli 2017 
Datum voorstel: 04 juli 2017 
Nummer:   15A 
Onderwerp: Machtiging inzake aanbestedingsprocedure accountantsdiensten 
  
 
 

Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen uw raad voor te besluiten: 
de voorzitter van de auditcommissie en de griffier te machtigen om de gemeenteraad van Tubbergen te 
vertegenwoordigen tijdens de Europese aanbestedingsprocedure voor accountantsdiensten. 

Samenvatting  
Op 1 juli 2017 liep de overeenkomst af die de gemeente Tubbergen samen met de gemeente Dinkelland en 
bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen had met het accountantskantoor BDO. 
Hierin zat nog wel een optie van één jaar, maar deze wordt niet gelicht. De jaarrekening 2016 is derhalve de 
laatste jaarrekening die BDO op basis van het huidige contract zal controleren. 
 
Op basis van een Europese aanbestedingsprocedure zal een accountant voor een volgende periode 
geselecteerd worden. Gezien het korte tijdsbestek dat beschikbaar is voor deze Europese 
aanbestedingsprocedure worden de voorzitter van de auditcommissie en de griffier gemachtigd om 
gemeenteraad van Tubbergen te vertegenwoordigen in de selectiecommissie. De selectiecommissie zal de 
aanbesteding voorbereiden, de inschrijvingen beoordelen en een gunningsbesluit voorbereiden. 

Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Het selecteren van een accountant. Dit is een verplichting op grond van artikel 213 van de gemeentewet. 
 
De accountantsdiensten zien er in hoofdlijnen als volgt uit: 
1. De certificerende functie voor de eindejaarscontrole;  

- In overeenstemming met de wettelijke kaders behelst de controle van de jaarrekening:  
- Het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en 

samenstelling van het vermogen;  
- Het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;  
- Het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV));  
- De inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een 

getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken.  
 
2. De interim-controle (in voorbereiding op de jaarrekeningcontrole);  

Jaarlijks wordt een interim-controle gehouden, gericht op de werking van de administratieve 
organisatie en interne beheersing. De betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking maakt onderdeel uit van de administratieve organisatie.  

 
3. De afzonderlijke accountantsverklaringen  

Bij bijvoorbeeld subsidieverantwoordingen wordt door de subsidiegever regelmatig een 
accountantsverklaring gevraagd; 

 
4. De natuurlijke adviesfunctie; 

De ‘natuurlijke adviesfunctie’ wordt als onlosmakelijk verbonden aan de certificerende functie en 
omvat adviezen van beperkte omvang. Het betreft hier adviezen die een directe relatie hebben met 
de uitvoering van de certificerende functie (interim-controle, jaarrekeningcontrole en afzonderlijke 
controleverklaringen), de hieruit voortvloeiende rapportages (managementletter en rapport van 
bevindingen) en adviezen als gevolg van relevante externe ontwikkelingen. Deze advisering vindt 
plaats op eigen initiatief van de accountant, dan wel op verzoek van de gemeente. 

 
5. En de specifieke werkzaamheden. 
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Het college mag de door de gemeenteraad benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren 
van specifieke werkzaamheden (met betrekking tot rechtmatigheid, doelmatigheid en 
doeltreffendheid). Daarbij mag de onafhankelijkheid van de accountant niet in het geding zijn en 
moet (de schijn van) belangenverstrengeling worden voorkomen. Het college informeert de 
gemeenteraad over verstrekte opdrachten aan de accountant voor specifieke werkzaamheden. 

 

Externe communicatie 
De aanbesteding is reeds gepubliceerd op de aanbestedingskalender van de gemeentelijke website. 

Financiële paragraaf 
N.v.t. 

Uitvoering 
Op hoofdlijnen ziet het tijdschema er als volgt uit: 
- Publicatie aanbesteding: juli 2017 
- Voorlopige gunning aanbesteding: oktober 2017 

 
Dit tijdschema zal verder worden uitgewerkt door de selectiecommissie, welke bestaat uit: 
- Voorzitters auditcommissie Dinkelland en auditcommissie Tubbergen 
- Griffiers Dinkelland en Tubbergen 
- Twee bestuursleden Noaberkacht Dinkelland Tubbergen 
- Concerncontroller Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

De selectiecommissie zal de aanbesteding voorbereiden, de inschrijvingen beoordelen en een 
gunningsbesluit voorbereiden. 

Evaluatie 
n.v.t. 

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
De Europese aanbestedingsprocedure wordt gezamenlijk georganiseerd met de gemeente Dinkelland en de 
bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 

Bijlagen 
Geen. 

Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Tubbergen, 4 juli 2017 
 
Het presidium  
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar drs. ing. W.A.M. Haverkamp – Wenker 
 

Vergadering presidium 

Besluit presidium: o om advies naar commissie 

X rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 

o naar raad ter kennisname 

o anders, namelijk: 

 

Vergadering commissie Samenleving  en Bestuur / Ruimte en Economie op  2017 

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  

o advies het voorstel af te wijzen 

o anders, namelijk: bespreekstuk 

Opmerkingen:  

Paraaf commissiegriffier:   

 



   

 

 

Raadsbesluit  

 

 

 
  
Datum: 2017 
Nummer:   15B 
Onderwerp: Machtiging inzake aanbestedingsprocedure accountantsdiensten 
  
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 

gelezen het voorstel van het presidium van 4 juli 2017, nr. 15A 

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de gemeentewet; 

 

besluit: 

de voorzitter van de auditcommissie en de griffier te machtigen om de gemeenteraad van Tubbergen te 
vertegenwoordigen tijdens de Europese aanbestedingsprocedure voor accountantsdiensten. 

 
 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2017 
De raadsgriffier, De voorzitter, 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 
 


