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Aan de Gemeenteraad
Voorstel
1. Te stoppen met het aanbestedingstraject van de accountantscontrole samen met de gemeenten
Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland en Ferwerderadiel (DDFK-verband).
2. De aanbesteding van de accountantscontrole uit te voeren met Vlieland, Ameland enTerschelling
Toelichting:
Het huidige contract met PwC
Het contract met onze huidige accountant PricewaterhouseCoopers (PwC) loopt na de controle van
het boekjaar 2014 af. Dan is gebruik gemaakt van de mogelijkheid het contract twee keer voor een
jaar te verlengen. Er moet nu een nieuw contract worden gesloten waarbij de raad een aantal keuzes
moet maken. Het huidige contract dateert van 2008 en is het resultaat van een gezamenlijke
aanbesteding in NOFA verband aangevuld met Schiermonnikoog.
Naar een nieuwe aanbesteding
Tot nog toe liepen wij het voortraject voor een nieuwe aanbesteding op met de gemeenten
Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland en Ferwerderadiel. De eilanden Vlieland, Ameland en
Terschelling staan ook op het punt om van start te gaan met de aanbesteding van de
accountantscontrole met ingang van het boekjaar 2015.
Ad 1) Huidige aanbesteding voort zetten of niet?
Eind vorig jaar is begonnen om binnen DDFK-verband aangevuld met Schiermonnikoog de
aanbesteding van de accountanscontroles op te starten. Op ambtelijk niveau werden
Schiermonnikoog en Dongeradeel daarbij door dezelfde persoon vertegenwoordigd.
Ondertussen was PWC gevraagd om voor het tweede verlengingsjaar 2014 nog een offerte uit te
brengen. Daaruit bleek dat PWC haar werkzaamheden niet kon uitvoeren voor dezelfde prijs als
voorgaande jaren. De offerte viel veel hoger uit dan vorige jaren (75%). Overstappen naar een andere
accountant voor de duur van één jaar is echter geen optie, omdat die accountant extra uren zal
moeten draaien om zich de Schiermonnikoogse situatie eigen te maken. In 2014 houden we dus de
huidige accountant en de extra kosten dekken we binnen het huidige programma 4.
De kosten van accountantscontroles bij Vlieland en Ameland blijken bij navraag (behoorlijk) lager te
liggen dan die van onze huidige accountant. Zij zitten samen met Terschelling bij een
accountantskantoor uit Noord-Holland, dus niet bij een van de grote kantoren. Dit accountantskantoor
moet natuurlijk voldoen aan dezelfde landelijke eisen die de broepsgroep stelt als waaraan onze
huidige accountant moet voldoen. Dit kostengegeven samen met het volgende argument hebben
geleid tot de wens om het huidige aanbestedingstraject binnen DDFK-verband stop te zetten.
Met name de laatste accountantscontrole heeft doen blijken dat het het hebben van dezelfde
accountant voor Dongeradeel en Schiermonnikoog niet per definitie praktischer en efficiënter is dan
het hebben van twee verschillende accountants voor de beide gemeenten. De accountant voert bijna
exact dezelfde werkzaamheden uit voor beide gemeenten, waardoor dit voor de prijs niet veel zal
uitmaken. Daarmee zijn de belangrijkste argumenten om in DDFK-verband de accountantscontrole

aan te besteden weggevallen. Uitstappen uit het huidige aanbestedingstraject is daardoor in beeld
mits er een kwalitatief goed alternatief is.
Uitstappen is nog goed mogelijk, aangezien we nog zitten in de besteksfase voor de aanbesteding en
er geen kosten zijn gemaakt.
Ad 2/ Aanbesteden van de accountantscontrole met Vlieland, Ameland enTerschelling
Momenteel zitten Vlieland, Ameland en Terschelling in de situatie dat de accountantscontrole ook
(Europees) moet worden aanbesteed voor het boekjaar 2015. Binnen VAST werken we nauw samen
op financieel gebied. Op ambtelijk niveau wordt gezamenlijk opgetrokken bij onderwerpen die
(meerdere) eilanden aangaan. Hierover vindt regelmatig overleg plaats in Harlingen. Een dergelijke
samenwerking op financieel vlak heeft Schiermonnikoog niet binnen DDFK-verband, met uitzondering
van de gemeente Dongeradeel natuurlijk. Aanbesteden van de accountantscontrole met de VASTeilanden is mede daarom een logische keuze.
Dit kan ook wel eens handig zijn, omdat het eilander verband aanzienlijk kleiner is dan het DDFKverband. Hierdoor kunnen mogelijk meer accountantskantoren qua personele capaciteit in schrijven
op de aanbesteding.
Principe-uitspraak
De aanbesteding van de accountantscontroles moeten nog worden opgestart binnen het eilanderverband. Dit zal worden getrokken door Terschelling, met inbreng vanuit de overige eilanden. De
aanbesteding zal ook hier Europees moeten plaats vinden. De raad is opdrachtgever voor de
accountant en vandaar dat ook door de raad de beslissing moet worden genomen.
Indien wordt gekozen vooraanbesteding met de eilanden Vlieland, Ameland en Terschelling, dan krijgt
u het plan van aanpak voor de aanbesteding uiteraard ter besluitvorming voorgelegd, zodra dit er is.
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