Raadsvoorstel Besluitvormend
Tweede verlenging looptijd overeenkomst accountantsdiensten
aan:
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Wij stellen voor:
de looptijd van de overeenkomst met Baker Tilly N.V. voor de levering van
accountantsdiensten te verlengen tot 24 november 2021.

Inleiding
De overeenkomst met de accountant Baker Tilly N.V. is op 24 november 2017 afgesloten
voor een periode van twee jaar met een optionele verlenging van twee maal één jaar.
Eerder besloot de gemeenteraad gebruik te maken van de verlengingsoptie. Dit betekent
dat de looptijd van de overeenkomst is verlengd met één jaar tot 24 november 2020.
De Auditcommissie heeft de tweede optionele verlenging besproken in haar vergadering
van 17 juni 2020. Wij stellen u voor van de tweede verlengingsoptie gebruik te maken. Dit
betekent dat de looptijd van de overeenkomst wordt verlengd tot 24 november 2021.
Bestaand kader en context
- Gemeentewet art. 213 tweede lid
- Overeenkomst gemeente - Baker Tilly Berk N.V. inzake accountantsdiensten van
24 november 2017.
Beoogd effect
- Invulling 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).
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.
Kanttekeningen
Geen.

Financiële consequenties
De kosten voor de accountant zijn opgenomen in de begroting.
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Ook in Lisse en Teylingen en bij HLTsamen wordt voorgesteld de overeenkomst met Baker
Tilly te verlengen.
Urgentie
Een eventuele verlenging moet uiterlijk drie maanden voor de einddatum expliciet door de
opdrachtgever schriftelijk bekend worden gemaakt aan de opdrachtnemer. Het
raadsbesluit om de overeenkomst te verlengen dient behandeld te worden in de
raadsvergadering van 9 juli 2020.
Bijlagen en achtergrondinformatie
Overeenkomst met Baker Tilly Berk N.V. van 24 november 2017

Namens de Auditcommissie,
M. Roelofs,
voorzitter

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van de Auditcommissie,
gelet op artikel 213 van de Gemeentewet,

besluit:
de looptijd van de overeenkomst met Baker Tilly N.V. voor de levering van
accountantsdiensten te verlengen tot 24 november 2021.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 9 juli 2020,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter

