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Voorstel
In navolging van de vier andere Waddeneilanden de accountantscontrole over de boekjaren 2015 tot
en met 2017 uit te laten voeren door Ipa-Acon Assurance.
Toelichting:
Op 21 oktober vorig jaar 2014 heeft u besloten om het aanbestedingstraject binnen DDFK-verband te
stoppen (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland) en de aanbesteding van de
accountantscontroles op te pakken met Ameland, Terschelling en Vlieland, die ook stonden voor de
aanbesteding van de accountantscontroles over het boekjaar 2015.
Een van de redenen om de aanbesteding gezamenlijk met de eilanden te doen is dat we op financieel
gebied al nauw samenwerken met de andere eilanden en bovendien was de verwachting dat de
kleinere massa er toe zou kunnen leiden dat ook kleinere kantoren zoals Ipa-Acon Assurance mee
zou kunnen doen in de gezamenlijke aanbesteding en dat meer inschrijvende partijen de kans op een
gunstige prijs zou verhogen.
Inmiddels is de situatie veranderd. Er is een paar keer overleg over dit onderwerp geweest tussen alle
Waddeneilanden. Kort voor de zomer bleek dat de gemeenten Ameland, Terschelling en Vlieland de
intentie (het formele raadsbesluit moet nog worden genomen) hebben om hun huidige contract met
Ipa-Acon Assurance voort te zetten, totdat het Texelse contract met ditzelfde Ipa Acon afloopt. Het
contract van de gemeente Texel met Ipa Acon Assurance loopt namelijk tot en met boekjaar 2017.
Op deze manier hebben de andere Waddeneilanden vanaf boekjaar 2018 de handen vrij om dan
(gezamenlijk) een nieuw aanbestedingstraject in te gaan.
Voorgaande heeft ertoe geleid dat wij contact hebben gezocht met Ipa Acon Assurance voor het doen
van een offerte onder exact dezelfde condities als die gelden voor de andere eilanden. Daartoe bleek
men gaarne bereid en dit heeft geleid tot de bijgevoegde offerte.
Dezelfde zaken worden gedaan en opgeleverd als door de vorige accountant. Dat wil zeggen dat:
-er een interimcontrole komt in november/december met daaruit voortvloeiend een managementletter
(een brief met conclusies en aanbevelingen) aan het college van Burgemeester en Wethouders;
-de jaarrekening wordt gecontroleerd inclusief SiSa-verantwoording;
-er een accountantsrapport wordt uitgebracht over de jaarrekeningcontrole;
-dit rapport wordt besproken en toegelicht in de Financiële Commissie.
In de prijs is ook al rekening gehouden met de extra controlewerkzaamheden die nodig zijn voor de
per boekjaar 2015 van het Rijk overgekomen taken binnen Sociale Domein.

Afwijking van onze aanbestedingsregels: enkelvoudige aanbesteding
Bij een aanbesteding van een dienst als deze moet bij een opdracht met een contractomvang van
meer dan € 25.000 minimaal 2 offertes worden opgevraagd, zo hebben wij zelf vast gesteld. De
contractomvang bepalen we door de contractduur te vermenigvuldigen met de jaarprijs:
dus 1x € 15.750 + 2x € 15.000 = € 45.750. Dit is hoger dan € 25.000 en dus moeten we in principe
minimaal 2 offertes op vragen. In dit bijzondere geval wijken wij hier van af.
We hebben namelijk middels een raadsbesluit op 21 oktober 2014 besloten om dezelfde accountant
te nemen als de andere Waddeneilanden, we weten dat de andere eilanden goede ervaringen met dit
accountantskantoor hebben en we weten ook dat de prijs van dit kantoor goed is.
Financieel:
Het controlebudget bedraagt voor 2015 € 14.350. De controle kost € 15.000 met een opslag van € 750
voor opstartkosten in het eerste jaar. Het budget moet dus eenmalig met € 1.400 worden opgehoogd
en structureel met € 650.
Ter illustratie: accountantskantoor PWC rekende voor de accountantscontrole over boekjaar 2014 een
bedrag van € 19.000.
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Het eenmalige nadeel van € 1.400 wordt verwerkt in de 25 begrotingswijziging 2015 en het
structurele tekort van € 650 wordt meegenomen in de begroting 2016 en verder.
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