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Advies op raadsvoorstel ‘verlengen contract accountant”

Beste raadsleden,

Tijdens de vergadering van de auditcommissie van 17 januari en 4 juli jl. heeft de 
auditcommissie gesproken over het raadsvoorstel ‘verlengen contract accountant”.

Context
De overeenkomst met de huidige accountant PWC van de gemeente Haarlem 
expireert 1 juli 2017. De Auditcommissie adviseert de raad conform artikel 3, derde 
lid van de verordening Auditcommissie over de selectie van de accountant. Het 
college is op grond van artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de 
Gemeentewet bevoegd tot het verlengen van de overeenkomst met de accountant te 
besluiten.

Voorstel aan de raad
Het college heeft op 12 april 2016 besloten om aan de raad instemming te vragen 
voor verlenging van de overeenkomst met de accountant PWC tot 1 juli 2018 (en 
met nogmaals tweemaal een verlenging tot respectievelijk 1 juli 2019 en 1 juli 
2010). Het is nu aan de raad om aan het college toestemming te verlenen het 
contract met PWC te verlengen en voor de verlengde contractperiode de aanwijzing 
van PWC als de accountant op grond van artikel 213, tweede lid van de 
Gemeentewet te prolongeren.

Advies van de auditcommissie
De auditcommissie adviseert de raad, conform het voorstel van het college, het 
contract met PWC te verlengen. Als redenen voert zij hiervoor aan dat:
- zij waarde hecht aan de goede samenwerking van de afgelopen jaren waar op 

constructieve wijze het gesprek met elkaar werd gevoerd en in gezamenlijkheid 
verbeteringen werden aangebracht. Dat zij deze verbeteringen ook heeft 
teruggezien in de totstandkoming en kwaliteit van de jaarrekening.
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- Zij in de verdere ambities, die de gemeente heeft, een rol ziet weggelegd voor 
PWC en dat PWC de afgelopen jaren haar toegevoegde waarde heeft bewezen.

- Zij het basisbedrag dat de accountant in rekening brengt voor de controle van 
de jaarrekening 2016 en volgende jaren aanvaardbaar vindt. De stijging van 
deze kosten ten opzichte van de start van de controleopdracht kunnen wij 
verklaren uit het meerwerk dat nodig is voor de controle van het sociaal domein 
(decentralisaties) en de wet- en regelgeving die die toenemende eisen stelt aan 
de omvang en inhoud van de controle en de verklaring van de accountant. Bij 
dit laatste kunt u denken aan de eisen die aan de gemeentelijke omgeving 
worden gesteld (zoals aan cybersecurity, IT systemen, privacy, interne audit 
regels), maar ook die aan accountants worden gesteld (AFM toezicht en de 
daarbij behorende kwaliteitseisen). Dit heeft de te leveren inspanning en daarbij 
de kosten om tot een goedkeurende verklaring te kunnen komen verhoogd.
De kosten van de controlewerkzaamheden zijn voor zover mogelijk ook 
vergeleken met het kostenniveau van vergelijkbare gemeenten. Wij hebben de 
indruk dat het niveau van de kosten van de controlewerkzaamheden zeer 
acceptabel is.

Verder wil de auditcommissie benadrukken dat zij waarde hecht aan de afspraak die 
met PWC is gemaakt dat in 2016 de reguliere controlewerkzaamheden ten behoeve 
van het sociaal domein inbegrepen is in het basisbedrag en dat alleen meerwerk in 
rekening kan worden gebracht indien in het voren overeenstemming is bereikt over 
het uit te voeren meerwerk. Zij ziet het als haar taak namens de raad daarop toe te 
zien.

De auditcommissie adviseert derhalve dit als een hamerstuk op de agenda van de 
raad van 16 februari a.s. op te nemen.

Namens de auditcommissie,

Frans Smit (voorzitter)


