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ONDERWERP
Gebruik maken van de optie in het contract met Deloitte Accountants om de overeenkomst met
één jaar te verlengen.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
In uw vergadering van 10 december 2008 heeft u op basis van een Europese aanbesteding
accountantskantoor Deloitte Accountants BV aangewezen als accountant voor de gemeente Weert.
Het contract geldt voor de periode 2009 tot en met 2012, met de mogelijkheid tot verlenging met
één jaar voor het jaar 2013.
Dit houdt in dat er dit jaar de mogelijkheid is om een afweging te maken tussen voortzetting van
het contract met één jaar of een nieuwe aanbestedingsprocedure te volgen.
PROBLEEMSTELLING
In 2008 is er met Deloitte Accountants een contract voor 4 jaar voor de periode 2009 tot en met
2012 afgesloten voor werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekeningcontrole inclusief Sisa en
de interimcontrole.
Het contract loopt tot en met het boekjaar 2012. Dit houdt in dat de jaarrekening 2012 nog door
Deloitte Accountants wordt gecontroleerd. Voor het boekjaar 2013 moet de afweging gemaakt
worden tussen verlenging van het contract met één jaar of een nieuwe aanbesteding volgen.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Op 1 april 2012 is de nieuwe organisatie van de gemeente Weert van start gegaan. De inrichting
van de organisatie is gewijzigd. Het aantal sectoren is teruggebracht van vijf naar drie. De
samenstelling van de afdelingen is anders geworden. Dit betekent onder meer dat een gedeelte
van de boekhouding en de daaruit voortvloeiende producten (planning & control) anders ingericht
moet worden. Daarnaast hebben diverse medewerkers een nieuwe dan wel gewijzigde functie
gekregen. Hierdoor moeten zij zich de processen weer eigen maken. Dit legt een behoorlijke druk
op de medewerkers omdat tegelijkertijd aanpassingen in de financiële producten moeten worden
doorgevoerd. Dit kost behoorlijk veel tijd, zeker in 2012 en 2013.
Wij hebben goede ervaringen met Deloitte Accountants. Zij hebben de afgelopen jaren hun
werkzaamheden naar alle tevredenheid verricht en zijn goed ingevoerd in de Weerter situatie.
In ogenschouw moet worden genomen dat na een nieuwe uitgebreide aanbesteding een andere
accountant zich weer de Weerter situatie eigen moet maken. Dit betekent voor de organisatie een
grote belasting voor de eerste jaren.
Om de overgang naar de nieuwe situatie de komende twee jaren (2012 en 2013) goed en rustig te
laten verlopen, stellen wij voor om de overeenkomst met Deloitte Accountants met één jaar te
verlengen.
In 2013 wordt dan de nieuwe aanbestedingsprocedure gestart zodat in 2014 de dan aangestelde
accountant een goede start kan maken in een goed ingewerkte organisatie.
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Besluiten om de overeenkomst met Deloitte Accountants voor het verrichten van
accountantswerkzaaheden met één jaar te verlengen voor het jaar 2013.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 april 2012;

besluit:
De overeeenkomst met Deloitte Accountants voor het verrichten van accountantswerkzaamheden
met één jaar te verlengen voor het jaar 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

