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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
105803 

Raadsvoorstel: 
 

Portefeuillehouder: 
 

     
   Paraaf controller:  
   Datum Paraaf  
 
Onderwerp 
Opdracht accountant 2011 - 2013 
 
Geadviseerde beslissing: 
De opdracht voor de controle van de jaarrekening en de afzonderlijke specifieke 
subsidieverantwoordingen voor de jaren 2011 - 2013 te verstrekken aan Deloitte.  
 
 
Samenvatting: 
Op grond van artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet wijst de raad een accountant aan, belast met de 
controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het 
uitbrengen van een verslag van bevindingen. Vanuit de controlerende taak van de raad is het van 
belang dat een onafhankelijk accountant toetst of de jaarstukken een getrouw en rechtmatig beeld 
geven. Met de auditcommissie is het plan van aanpak en de offerte van de accountant besproken. De 
auditcommissie spreekt een positief advies hierover uit aan de raad. Voorgesteld wordt om Deloitte 
voor de komende drie jaren aan te wijzen als accountant van de gemeente Albrandswaard. De 
auditcommissie is tevreden over de dienstverlening tot nu toe en adviseer te kiezen voor stabiliteit en 
continuïteit.  
 
 
 
Proces: 
De auditcommissie heeft het plan van aanpak en de offerte van de accountant vooraf besproken. Voor 
de invulling van de accountantscontrole doet Deloitte jaarlijks voorafgaande aan de uitvoering van de 
werkzaamheden een voorstel voor de aandachtspunten voor de controle van het begreffende jaar en 
stemt deze met de auditcommissie af.  
 
 
 
Doel: 
Een opdracht voor de wettelijk verplichte accountantscontrole neerleggen bij een accountant.  
 
 
 
Scenario's: 
Wanneer de raad een andere accountant zou willen contracteren, dan moet hiervoor een offertetraject 
worden ingezet.  
 
 
 
Scenariokeuze en resultaat: 
De auditcommissie geeft nu aan stabiliteit en continuïteit te preferen boven een mogelijk frisse blik van 
een nieuwe accountant. De stresstest die Deloitte gepresenteerd heeft geeft voldoende aanleiding om 
met deze accountant de komende drie jaar verder te willen werken aan de (financiële) ontwikkeling 
van Albrandswaard.  
 
 
Kosten: 
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De geoffreeerde kosten passen binnen de beschikbare budgetten. De totale kosten voor deze offerte 
komen op 33.000 euro per jaar. Hierbij is rekening gehouden met een korting van 10% omdat het gaat 
om een meerjarenafspraak.  
 
 
Evaluatie en controle: 
Wanneer de afloop van de opdracht met Deloitte nadert zal, wederom via de auditcommissie, bekeken 
worden wat de plannen zijn voor na 2013. Dit valt samen met een nieuwe raad.  
Ieder jaar communiceren accountant en auditcommissie over de inhoud en de gang van zaken van de 
controle.  
 
 
 
Bijlagen: 

  105814: Opdracht en plan van aanpak controle accountant 2011-2013  
 
 

 
Poortugaal,  
 
De griffier van de gemeenteraad van Albrandswaard 
 
 
 
 
Mr. Renske van der Tempel 


