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VOORSTEL

BDO Accountants aanwijzen als controlerend accountant voor de verslagjaar 2022, zoals bedoeld 
in artikel 109, lid 2, van de Waterschapswet.

SAMENVATTING

In uw vergadering van februari 2018 heeft u besloten de accountantsdiensten inzake controle van 
de jaarrekening aan te besteden. Navolgend is het programma van eisen voor de aanbesteding van 
de accountantsdiensten vastgesteld. Tijdens de aanbestedingsprocedure werd BDO Accountants 
als economisch meest voordelige inschrijver beoordeeld. Via besluitvorming in uw vergadering van 
december 2018 heeft u BDO Accountants aangewezen als controlerend accountant voor het 
verslagjaar 2019 en de twee daarop volgende jaren (t/m 2021), met een optie tot verlenging van 
één jaar. 

Het aanwijzen van een controlerend accountant voor boekjaar 2022 vraagt om tijdige voorbereiding. 
De Auditcommissie adviseert, in opdracht van het AB, over de aanbesteding van de accountant. 
Vanuit die opdracht is in de commissievergadering van 9 juni jl. besloten om u positief te adviseren 
m.b.t. de mogelijkheid om BDO Accountants aan te wijzen als controlerend accountant voor het 
verslagjaar 2022; onder gebruikmaking van de contractuele mogelijkheid om de bestaande 
overeenkomst met 1 boekjaar te verlengen.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Tijdig contracteren en aanwijzen van een controlerend accountant m.b.t. boekjaar 2022. 

KADER
De jaarrekening van het waterschap dient volgens de Waterschapswet te worden gecontroleerd door 
een daartoe gekwalificeerde accountant. In de Waterschapswet is ook bepaald dat het Algemeen 
Bestuur de accountant benoemt die de controle van de jaarrekening uitvoert. De kaders van de 
accountantscontrole heeft het Algemeen Bestuur gesteld in de Controleverordening, die is vastgesteld 
in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 januari 2016.

ARGUMENTEN
Het aanwijzen van een controlerend accountant (voor het boekjaar 2022) is een wettelijke verankerd 
vereiste. Uitgaande van deze verplichting resteren de mogelijkheden om: 
1) de huidige aanwijzing te verlengen en gebruik te maken van de optie tot verlengingen van het 
bestaande contract; 
2) opdracht te geven tot het starten van een nieuwe aanbestedingsprocedure waarmee het aanwijzen 
van een accountant onder andere contractuele voorwaarden/criteria wordt beoogd. 

De voor- en nadelen van deze twee mogelijkheden worden in onderstaande tabel getoond. 

Argumenten voor verleningen Argumenten voor nieuwe procedure
Efficiënte controle door kennis van organisatie -
Goede ervaringen met BDO van de auditcommissie; 
klik met de ambtelijke organisatie 

Nieuwe blik geeft nieuwe inzichten

De zekerheid dat er tegen een bekend tarief een 
accountant beschikbaar is.  

*

Voor de aanbesteding gemaakte proceskosten 
renderen maximaal. 

-

Meer zicht op impact Wetswijzigingen bij verlate 
nieuwe aanbesteding

Mogelijkheid om nieuwe criteria mee te 
nemen in de aanbesteding

* De tariefstelling door accountant staat de laatste jaren onder druk. De grote spelers trekken zich 
terug uit de markt voor decentrale overheden. Dit leidt tot de verwachting, dat het starten van een 
nieuwe procedure niet zal leiden tot lagere inschrijfsommen. 

De Auditcommissie adviseert op basis van bovenstaande argumenten, om te kiezen voor het 
verlengen van de bestaande overeenkomst. Zij is van inzicht dat de kwaliteit van de dienstverlening 
van BDO past bij de ontwikkelingsgraad van WDODelta. De meerwaarde van nieuwe inzichten ten 
aanzien van een overzichtelijke materie lijkt beperkt. Ten aanzien van de mogelijkheid om nieuwe 
criteria (zoals het rechtmatigheidsoordeel door het DB) mee te wegen adviseert de commissie, om de 
ontwikkeling van Wetgeving af te wachten.

Ook stelt de commissie vast dat het in gezamenlijkheid aanbesteden van accountantsdiensten met 
andere waterschappen in het verleden niet tot een gewenst resultaat heeft geleid; er bleek meer 
behoefte aan maatwerk. Daarom zijn de mogelijkheden hiertoe niet nogmaals nader verkend. 

FINANCIËN
De opdracht aan de accountant wordt middels die besluit niet aangepast, maar verlengd. Verlenging 
vindt plaats op basis van gelijkblijvende voorwaarden. De kosten van de dienstverlening door de 
huidige accountant zijn voorzien in de vastgestelde begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-
2024. 

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Geen

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
De jaarrekening van het waterschap dient volgens de Waterschapswet te worden gecontroleerd door 
een daartoe gekwalificeerde accountant. In de Waterschapswet is ook bepaald dat het Algemeen 
Bestuur de accountant benoemt die de controle van de jaarrekening uitvoert. De kaders van de 



Pagina 3 van 3

accountantscontrole heeft het Algemeen Bestuur gesteld in de Controleverordening die is vastgesteld 
in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 januari 2016.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
n.v.t.

COMMUNICATIE 
n.v.t.

VERVOLG / UITVOERING
Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om de overeenkomst met BDO met 1 jaar te verlengen 
(2022), dient dit contractueel uiterlijk 6 maanden voor de start van de werkzaamheden ten behoeve 
van de control 2022 schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Concreet betekent dit, dat het besluit tot 
verlengingen uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 kenbaar dient te worden 
gemaakt. Er vanuit gaande dat de interim-controle 2022 start met ingang van eind september / begin 
oktober.

Indien uw bestuur opdracht geeft tot een nieuwe aanbestedingsprocedure, kan hier tijdig mee worden 
gestart. Een dergelijke procedure duurt ca. 7 maanden. Indien wij er naar streven om in het eerste 
kwartaal van 2022 een nieuwe accountant aan te stellen, dan dient rond de zomer van 2021 te worden 
gestart met de voorbereidingen voor deze procedure. In geval van een mislukte aanbesteding resteert 
er dan nog genoeg tijd (ca. twee kwartalen), voordat de nieuwe accountant dient te starten met de 
interim-controle. 

BIJLAGEN

Geen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


