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Adviesnota raad 

Besluiten over overeenkomst met accountant 
PricewaterhouseCoopers  
 

Beslispunten 

 
1. De overeenkomst met de huidige accountant, PricewaterhouseCoopers, met een 

jaar te verlengen. 
2. De auditcommissie te mandateren om voor de controle van boekjaar 2024 het 

besluit te nemen tot verlenging van de overeenkomst of tot het opstarten van een 
nieuwe aanbesteding. 

   
 
Inleiding 

 
In 2019 heeft de aanbesteding voor de accountantsdiensten plaatsgevonden. De 
opdracht is gegund aan accountant PricewaterhouseCoopers (PwC) voor de controle 
van de boekjaren 2019 t/m 2022. De huidige overeenkomst loopt dus af na de 
controle van boekjaar 2022.  
In de opdracht aan PwC is de optie opgenomen om de overeenkomst twee maal met 
één jaar te verlengen. Nu dient u te besluiten of de overeenkomst verlengd wordt of 
dat we een nieuwe aanbesteding starten om tijdig te beschikken over een nieuwe 
accountant voor de controle van boekjaar 2023.   
 

Beoogd effect 

 

Tijdig een accountant aanwijzen voor de controle van de jaarrekening 2023.   
 

Argumenten 

 

1.1 De werkzaamheden van de accountant zijn geëvalueerd; zowel in de 

auditcommissie, bestuurlijk als ambtelijk is men unaniem voor verlenging van de 

overeenkomst.  

In algemene zin bestaat duidelijk tevredenheid over de wijze waarop de huidige 
accountant:  

- de controle uitvoert; 
- de raad informeert over de controleresultaten in het rapport van bevindingen 
- en toelichting hierop geeft in de auditcommissie. 

 
De accountant is deskundig, proactief en heeft een goede samenwerkingsrelatie 
opgebouwd met de ambtelijk organisatie. De rapportages zijn duidelijk, goed leesbaar 
en van de juiste omvang. De accountant is goed op de hoogte van de actuele 
onderwerpen in Veldhoven en zaken die landelijk spelen en voor de gemeente relevant 
zijn. Deze worden door de accountant goed vertaald in zijn controleprogramma.  
Over enkele vertragingen in de geplande controlewerkzaamheden is constructief met 
de accountant overlegd en hebben we gezamenlijke verbetermaatregelen 
afgesproken. 
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1.2 Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting. 

Op grond van de Gemeentewet, en onze accountantscontroleverordening, wijst de 
gemeenteraad de accountant aan. 
 
2.1 Het is efficiënt en effectief om de auditcommissie te mandateren om over 

verlenging van de bestaande overeenkomst te kunnen besluiten. 

De raad heeft op een eerder moment, door middel van de Verordening 
auditcommissie, de auditcommissie al aangewezen om te adviseren over de 
aanwijzing van de accountant. 
 

Kanttekeningen en risico’s 

 

Dit voorstel heeft geen kanttekeningen of risico's.  
 

Financiën 

 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. De overeenkomst wordt onder 
dezelfde financiële voorwaarden verlengd. Hiervoor is een post in de begroting 
opgenomen.  
Hoewel in de overeenkomst is bepaald dat de gemeente eenzijdig tot verlenging kan 
besluiten, heeft de accountant te kennen gegeven zich te kunnen vinden in verlenging 
van de overeenkomst.  
 
Communicatie en samenspraak 

 
Niet van toepassing  
 
Uitvoering / planning 

 
Wanneer de raad akkoord is met het voorstel, zal de contractverlenging worden 
geformaliseerd.  
 
Bijlagen 

 
Geen 
 
Advies auditcommissie  

 
Op basis van de evaluatie heeft de auditcommissie in haar vergadering van 20 juni 
2022 positief geadviseerd over het voorstel om de overeenkomst te verlengen. 
 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

Geen op/of aanmerkingen. Het advies van de Auditcommissie wordt gevolgd. 
 

De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering geeft geen aanleiding de 
raadsstukken te wijzigen 

 
 
 
Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
A.J.G. Bex      M.J.A. Delhez 
secretaris                                   burgemeester 
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