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Onderwerp: Verlenging aanstelling accountant  Aan de raad.  

 

 

*Z034F1072F8* 
Beslispunten 

1. De benoeming van Publieke Sector Accountants BV als accountant voor de controle van de 
jaarrekening te verlengen voor het jaar 2022. 
 

 

1 SAMENVATTING  

In mei 2019 heeft de raad na een aanbesteding het besluit genomen om Publieke Sector 
Accountants BV te benoemen als accountant voor de controle van de jaarrekening voor de jaren 
2019 t/m 2021, met een optie van verlenging van één jaar. Voorgesteld wordt nu om van deze 
optie gebruik te maken en de benoeming te verlengen voor het jaar 2022. 
 

2 Inleiding 

Na een regionale aanbestedingsprocedure is in het voorjaar Publieke Sector Accountants (PSA) 
geselecteerd als accountant voor Leiderdorp voor de jaren 2019 t/m 2021. Hierbij is een optie 
afgesproken van verlenging van de benoeming met een jaar. Bedoeling van het voorliggend 
voorstel is om een besluit te nemen over deze verlenging voor het jaar 2022. Dit betekent dat de  
bestaande Dienstverleningsovereenkomst met PSA betreffende Accountantsdiensten onder 
dezelfde voorwaarden en condities wordt verlengd van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023. Dit 
betreft de laatste verlengingsmogelijkheid, de overeenkomst eindigt van rechtswege na 31 maart 
2023. Volgens de overeenkomst had deze verlenging al voor 1 januari 2021 geregeld moeten 
worden. Betrokkenen – waaronder de controller en de accountant zelf – zien echter geen 
belemmering nu alsnog dit besluit te nemen. De goede samenwerking met PSA kan dan worden 
voortgezet. Ook de Auditcommissie wordt hierover nog geraadpleegd. 
 

3 Beoogd effect 

Het verlengen van de benoeming van accountant PSA voor de controle van de jaarrekening voor 
het jaar 2022.  
 

4 Argumenten 

Vanwege de goede samenwerking en de continuïteit is het aan te bevelen gebruik te maken van de 
verlengingsmogelijkheid in de overeenkomst met PSA. Aangezien ook in andere organisaties in het 
gebied van Servicepunt71 met vergelijkbare overeenkomsten met hun accountants wordt gewerkt, 
wordt ook daar een besluit genomen over verlenging. Dat maakt het mogelijk om weer 
gezamenlijk op te trekken bij een nieuwe aanbesteding, die start in de loop van 2022. Dit maakt 
het ook mogelijk dat een nieuwe raad ook de nieuwe accountant benoemt.   

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2019/20-mei/20:30/11-Accountant-benoeming-2019-2021-RBS-getekend.pdf
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De bestaande Dienstverleningsovereenkomst met PSA betreffende Accountantsdiensten wordt 
onder dezelfde voorwaarden en condities verlengd. 
 

6 Communicatie 

De accountant wordt per brief hierover ingelicht. 
 

7 Financiën 

De bestaande Dienstverleningsovereenkomst met PSA betreffende Accountantsdiensten wordt 
onder dezelfde voorwaarden en condities verlengd. 
 

8 Evaluatie 

n.v.t 
 

 

 

De griffier,  
 
 
 
 
B.A.M. Rijsbergen 

 
 
 
Bijlagen:  
 
 


