
Z-13-19171   3. Bestuur - 5966

R
AA

D
SV

O
O

R
ST

EL
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom T 14 0252
Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290

E info@hillegom.nl

l wvvvv.hillegom.n|

Nr. 3. Bestuur\5966
B&W-besluit ---

Raadscommissie 02-09-2015
Raad 17-09-2015
Agendanummer 13c

Onderwerp:
Overeen komst accou ntantsd iensten

Wij stellen voor
de looptijd van de overeenkomst met Baker Tilly Berk voor de levering van
accountantsdiensten te verlengen tot 18 oktober 2016.

Bestaand kader:
~ Gemeentewet art. 213 tweede lid
- Overeenkomst gemeente - Baker Tilly Berk N.V. inzake accountantsdiensten van

18 oktober 2013
Doelstelling:
~ lnvulling geven aan artikel 213 Gemeentewet, dat de raad opdraagt een

accountant aan te wijzen ter controle van de jaarrekening
- Met de ondersteuning van de accountant, ervoor zorgen dat het financiële beheer

voldoet aan de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording
gemeenten en provincies (juistheid, tijdigheid, volledigheid en rechtmatigheid).

Inleiding:
De overeenkomst met de huidige accountant loopt af per 18 oktober 2015. De
overeenkomst is op 18 oktober 2013 gesloten voor een periode van twee jaar met
een optionele verlenging van twee maal één jaar.
De Auditcommissie heeft de optionele verlenging besproken in haar vergadering. Wij
stellen u voor van de verlengingsoptie gebruik te maken. Dit betekent dat de looptijd
van de overeenkomst wordt verlengd tot 18 oktober 2016.

Argumenten:
De ervaringen met deze accountant zijn goed. Dit geldt zowel voor de
auditcommissie en de griffie als voor het college en de betrokken ambtelijke
medewerkers.

Financiële dekking:
De kosten voor de accountant zijn opgenomen in de begroting.
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Urgentie:
Gelet op het aflopen van de huidige overeenkomst moet de raad voor 18 oktober
2015 een besluit nemen over de verlenging.

Namens de Auditcommissie,

Th.P. Adamse
voorzitter

Ter inzage gelegd:
- Overeenkomst met Baker T///y Berk N. V. van 18 oktober 2013
- Vers/ag Auditcomm/'55/'e 15- 72-2074
/nformatie b/jfjanjaspers, j.jaspers@h///egom.n/, te/.nr. (0252) 537234
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Onderwerp:
Overeenkomst accountantsdiensten

De Raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van de Auditcommissie,

gelet op
- het bepaalde in artikel 213 tweede lid van de Gemeentewet;
- artikel 2 van de overeenkomst met Baker Tilly Berk N.V. van 18-10-2013

besluit:
de looptijd van de overeenkomst met Baker Tilly Berk voor de levering van
accountantsdiensten te verlengen tot 18 oktober 2016.

Aldus besloten in de vergadering van 17 september 20
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