





Raadsvergadering van

Onderwerp:

21 februari 2012

Verlenging contract
PriceWaterhouseCoopers (PWC)

Agendapunt 7

Schiermonnikoog, 9 februari 2012

Aan de Gemeenteraad
Eind 2008 zijn door de NOFA-gemeenten plus Schiermonnikoog na een gezamenlijke Europese
aanbestedingsprocedure door elke betrokken gemeente afzonderlijk overeenkomsten met PWC
afgesloten voor de duur van vier jaar. De contracten zijn na een instemmend besluit van de
betreffende raden ondertekend door de burgemeesters van de gemeenten.
De in de overeenkomsten opgenomen opdracht aan PWC betreft de controle van de jaarrekeningen
over 2008, 2009, 2010 en 2011. Zonder verdere actie van de kant van de gemeenten verlopen de
overeenkomsten van rechtswege vier jaar na de ondertekening begin november 2008, dus begin
november 2012. Zij kunnen echter ook, weer door iedere gemeente afzonderlijk, onder gelijkblijvende
voorwaarden tot twee maal toe worden verlengd voor een periode van maximaal twaalf maanden. Dat
moet dan minimaal twee maanden voor het verstrijken van de lopende periode gebeuren, dus uiterlijk
in augustus 2012.
Om over de controle op de jaarrekening 2012 tijdig goede afspraken te kunnen maken is het zaak op
korte termijn een besluit te nemen over de voor dat boekjaar in te schakelen externe accountant.
Hierover heeft op ambtelijk niveau afstemming plaatsgevonden tussen de NOFA gemeenten. Daaruit
is de unanieme voorkeur gebleken om het bestaande contract met PWC te verlengen. Overwegingen
daarvoor zijn dat de ervaringen met PWC bijzonder goed zijn en dat PWC op basis van de in 2008
overeengekomen contracten tegen scherpe tarieven werkt. PWC is toen mede op basis van haar
tarieven geselecteerd in de toen gevolgde Europese aanbesteding waarop ook de
accountantskantoren Deloitte en Ernst&Young hadden ingeschreven.
Dit onderhavige raadsvoorstel is gezamenlijk met de andere gemeenten opgesteld.
Wij stellen u voor in te stemmen met een verlenging van 12 maanden van het contract met PWC voor
de controle van de gemeentelijke jaarrekening, ingaande november 2012.
De kosten voor het jaarlijks inschakelen van de accountant zijn reeds opgenomen in de huidige
begroting.
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