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Voorstel
1. BDO accountants de opdracht geven voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2021.

Bevoegdheid
Artikel 6 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Samenvatting
BDO accountants de opdracht geven voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2021.

Toelichting op het voorstel

 Aanleiding
De Drechtraad geeft jaarlijks opdracht voor de controle van de jaarrekening.

 Beoogd resultaat
BDO accountants de opdracht geven voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2021.

 Argumenten
De Drechtraad heeft op 6 december 2016 besloten de accountantscontrole over 2017 tot en met 2019 
te gunnen aan BDO accountants. Dit als uitkomst van de aanbestedingsprocedure.

De Drechtraad heeft op 2 juli 2019 besloten BDO ook opdracht te geven voor de accountantscontrole 
over 2020. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het contract biedt tot verlenging.

Verlenging is nog één keer mogelijk, voor de accountantscontrole van 2021. 

De ervaringen met BDO bij de controle van de jaarrekeningen zijn positief. Gezien de goede 
samenwerking wordt voorgesteld gebruik te maken van de mogelijkheid tot verlening, en BDO 
opdracht te geven voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2021 van de GR Drechtsteden. 

Verdere overweging daarbij is dat 2021 het eerste jaar is dat het Drechtstedenbestuur zelf een 
rechtmatigheidsverklaring moet afgeven. Dat gebeurt in afstemming met de accountant, waarbij het 
een voordeel is als de accountant goed bekend is met de organisatie. 

Voor de controlejaren 2022 en verder, is een nieuwe aanbesteding nodig. Het proces hiervoor zal 
tijdig starten, waarbij het uitgangspunt is weer een regionale aanbesteding te doen met de gemeenten 
en andere gemeenschappelijke regelingen.
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 Kanttekeningen
nvt

Consequenties

 Financiële consequenties
Geen bijzonderheden; de prijscondities uit de inschrijving in 2016 blijven ongewijzigd van toepassing.

 Personele en/of organisatorische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Juridische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Communicatie consequenties
Er zijn geen consequenties.

Advies en draagvlak
Het voorstel is besproken in de vergadering van de Auditcommissie van 20 mei 2020. De 
Auditcommissie adviseert positief.

Onderliggende stukken
1. Ontwerp besluit accountantscontrole 2021.docx
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BESLUIT  
DRECHTRAAD d.d. 7 juli 2020
 
 

Voorzitter Auditcommissie Steller   
P. Boudewijn J. van Dijk
 
 
Onderwerp 

Accountantscontrole 2021 
 
 
 
DE DRECHTRAAD 
 
Gelet op: 

• artikelen 8, 35 en 41 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden;
• de Controleverordening openbaar lichaam Drechtsteden
 

Gezien: 
• het advies van de Auditcommissie; 

 
 

BESLUIT: 
  

BDO accountants opdracht te geven voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2021.

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2020. 
 
 
de regiogriffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
mr. J. Heijmans     mr. A.W. Kolff
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