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Inleiding
De controle over het boekjaar 2016 is met het aanbieden van het rapport van bevinding en de
controleverklaring afgerond. Het proces dat aan de totstandkoming van deze stukken ten grondslag
heeft gelegen is zowel voor BDO als voor de Rekeningcommissie aanleiding de dienstverlening door
de extern accountant te evalueren.
De evaluatie moet leerpunten voor zowel de gemeente, als voor BDO opleveren en moet leiden tot
zodanige afspraken voor de controle op de boekjaren 2017 en 2018 dat herhaling wordt voorkomen.
De centrale vraag is dan ook welke (onafhankelijk te bepalen) lessen de gemeente Moerdijk en BDO
trekken uit het proces dat heeft geleid tot het rapport van bevindingen en de controle verklaring die is
afgegeven, zodat herhaling van de procesmatige problemen van dit jaar worden voorkomen.
Inhoud
Vanwege de gewenste objectiviteit wordt voorgesteld de uitvoering van de evaluatie door een externe
partij te laten uitvoeren. Gekozen is voor een bij de organisatie bekende partij die kennis van de
accountantswereld en kennis van de specifieke politiek/bestuurlijke aspecten rond dit soort
dienstverlening in zich verenigd.
Bij deze evaluatie zullen een aantal gesprekken worden gevoerd met betrokken medewerkers. Er zal
ook met het college en de huidige portefeuillehouder worden gesproken. Daarnaast zal BDO worden
verzocht zijn aandeel in deze evaluatie te leveren. Er zal tenslotte met de Rekeningcommissie, dan
wel een delegatie daarvan overleg plaatsvinden. De uitkomsten van de evaluatie zal met de
verschillende partijen worden besproken, nadat de Rekeningcommissie daar kennis van heeft
genomen.
Voor deze evaluatie heeft Kies uw accountant een offerte ingediend met een vaste prijs van
€ 5.000,00 (excl. Btw. ). Deze kosten kunnen ten laste van de post ‘externe adviseurs’ worden
gebracht.
De Rekeningcommissie heeft op 5 september besloten akkoord te gaan met de evaluatie en de
voorgestelde aanpak.
Bijlagen:
Offerte Kies uw accountant.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
De Rekeningcommissie
Plv. voorzitter

Griffier

L.J.J. Smid

H.D. Tiekstra
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