
 
 
 
 
 
 
Memo aangaande opdrachtbevestiging accountantscontrole 2020 
 
Geachte leden van de auditcommissie , 
 
Aanleiding: 
In maart 2019 is de opdracht voor de controle van de jaarrekening 2019-2021 gegund aan PSA 
accountants. In deze aanbesteding is een prijs overeengekomen van € 55.160 voor controlejaar 2019.  
Naar aanleiding van de mededeling vanuit de accountant van SP71 dat niet tot een toereikend 
assurancerapport kon worden gekomen, heeft PSA aanvullende werkzaamheden moeten verrichten 
bij Leiderdorp om tot een oordeel over de jaarrekening 2019 te komen. 
In de evaluatie 2019 is afgesproken dit meerwerk te integreren in de opdrachtbevestiging voor de 
controle van de jaarrekening 2020. 
 
Voorliggende opdrachtbevestiging: 
PSA heeft bijgevoegde opdrachtbevestiging toegestuurd, waaruit voor 2020 een prijs is afgegeven 
van: € 74.280. Dit bestaat uit: 

1) € 55.905 Basisprijs + indexatie 
2) €   1.000 Nieuwe SiSa-regeling H4 
3) € 17.375 Aanvullende werkzaamheden in verband met SP71 

 
Ad 1)  
Contractueel is overeengekomen dat PSA vanaf 1-1-2021 de kosten mag indexeren. De huidige 
indexatie bedraagt 2,7%. We hebben de indexatie die PSA per 1 januari 2021 zou gaan doorvoeren 
met terugwerkende kracht, nu al laten meenemen in de opdrachtbevestiging. 
 
Ad 2) 
Na de aanbesteding is voor de gemeente Leiderdorp een nieuwe subsidieregeling van toepassing 
geworden, welke middels de SiSa-bijlage verantwoord wordt aan het ministerie. Deze nieuwe 
regeling heeft impact op de uit te voeren werkzaamheden voor de accountant, hiervoor brengen zij 
€1.000 in rekening. 
 
Ad 3) 
In 2019 was het voor PSA niet mogelijk te steunen op de werkzaamheden van de accountant van 
SP71. De verwachting is dat dit voor 2020 ook niet het geval is, waardoor PSA extra werkzaamheden 
dient uit te voeren die niet in de aanbesteding waren meegenomen. Hierbij hadden wij 2 keuzes: 

- Alle werkzaamheden vinden bij Leiderdorp plaats 
- Zoveel mogelijk gebruik maken van de werkzaamheden bij SP71 

In overleg met PSA hebben wij gekozen voor de tweede variant. Dit is in lijn met de aanpak in de 
regio en is voor onze organisatie het minst belastend. 
De kosten hiervoor bedragen €17.375. 


