
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Verlenging van de overeenkomst voor het leveren van Accountantsdiensten tussen de gemeente 

Bloemendaal en Baker Tilly Berk NV 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van de auditcommissie van 25 januari 2018 

 

b e s l u i t: 

 

De overeenkomst voor het leveren van Accountantsdiensten tussen de gemeente Bloemendaal en 

Baker Tilly Berk NV te verlengen en wel voor de verslagjaren 2018 en 2019 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 8 maart 2018 

 

 
  , voorzitter 

 

 
 

    , griffier 

 

 

Raadsvergadering d.d. : 8 maart 2018 

Commissievergadering d.d. : 22 februari 2018 

Commissie : Commissie Bestuur en Middelen 

Portefeuillehouder : Auditcommissie 

Programmaonderdeel :  

Registratienummer : 2018002693 

Bijlagen  Overeenkomst Baker Tilly Berk N.V en de Gemeente 

Bloemendaal (2016009621) 

Productiedatum : 9 februari 2018 
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Voorgesteld besluit 

De overeenkomst voor het leveren van Accountantsdiensten tussen de gemeente Bloemendaal en 

Baker Tilly Berk NV te verlengen en wel voor de verslagjaren 2018 en 2019 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Aanleiding 

Op 16 maart 2016 is de gemeente een Overeenkomst voor het leveren van Accountantsdiensten 

aangegaan met Baker Tilly Berk NV (zie de bijlage). Deze overeenkomst is gesloten voor een 

periode van maximaal 4 jaar, bestaande uit een vaste periode van twee jaar met de optie tot 

eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van twee keer één jaar. 

 

Beoogd effect 

Beoogd effect van het voorgestelde besluit is dat Baker Tilly Berk NV over de verslagjaren 2018 en 

2019 zal optreden als accountant van de gemeente en de jaarrekening zal controleren. 

 

Politieke keuzeruimte 

Uw raad kan besluiten de overeenkomst niet te verlengen. Dan dient een er nieuwe accountant te 

worden gezocht. Een aanbestedingstraject zal hieraan vooraf moeten gaan dat in het meest 

optimistische scenario 4 tot 6 maanden in beslag nemen. De nieuwe accountant zal een te korte 

inwerktijd hebben om tijdig een accountantsverklaring over het verslagjaar 2018 af te kunnen 

geven. 

 

Gedachtegang 

Argumenten 

De auditcommissie heeft in zijn vergadering van 25 januari geconstateerd dat de accountant zijn 

werkzaamheden naar tevredenheid verricht. De samenwerking wordt door beide zijden als prettig 

ervaren. Er is derhalve.  geen aanleiding om de overeenkomst niet te verlengen. De 

auditcommissie stelt voor de overeenkomst voor een periode van twee jaar te verlengen. In de 

situatie zoals bij de bovenstaande alinea politieke keuzeruimte is aangegeven – de nieuwe raad 

niet zal beslissen om met ingang van het verslagjaar 2019 een nieuwe accountant te zoeken. 

 

Middelen 

Financiële middelen 

In de begroting zijn middelen opgenomen om de controle te laten uitvoeren. 

 

Personele middelen 

De controle door de accountant is voorzien en met het beslag op ambtelijke capaciteit is rekening 

gehouden. 

 

Participatie 

n.v.t. 

 

Communicatie 

n.v.t. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

n.v.t. 

 

Vervolgproces/evaluatie 

Indien uw raad instemt met de raadsvoordracht zal de griffier de overeenkomst met de Baker Tilly 

Berk NV verlengen voor een periode van 2 jaar. 

Bijlagen 
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Overeenkomst voor het leveren van accountantsdiensten tussen de gemeente Bloemendaal en 

Baker Tilly Berk N.V. (2016009621) 

 

De auditcommissie, 

 

 

 , voorzitter. 

 

 

 

      , griffier. 
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