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Onderwerp: Verlenging opdracht accountantscontrole
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x

Behandelwijze

ter kennisneming
ter meningsvorming
X

Vervolg

ter besluitvorming
participanten
overig, te weten:

Status

X

openbaar
besloten

besloten wegens bescherming van:

bedrijfsgegevens derden
persoonsgegevens
economische of financiële belangen GNR

geheimhouding loopt af:

N.v.t.

Portefeuillehouder

H. van den Bor

Steller

H. Hogeboom

Datum van het voorstel

19 augustus 2019

Parafen voor akkoord
controller

directeur-rentmeester

Voorgesteld besluit
Het bestuur besluit:
1. De opdracht tot accountantscontrole voor de duur van 1 jaar te verlengen voor de controle van
het dienstjaar 2019
2. In 2019/2020 een procedure te starten voor de selectie van een accountantsbureau, voor de
periode na het dienstjaar 2019 tot een maximale duur van vijf dienstjaren en de keuze ter
besluitvorming aan het bestuur voor te leggen in de najaarsvergadering van 2020.
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Aanleiding om te agenderen
Artikel 14 lid 13 van de statuten van het Goois Natuurreservaat bepaalt dat het bestuur de jaarrekening
aanbiedt aan de participanten, onder overlegging van een afschrift van het verslag van het onderzoek naar
de deugdelijkheid van deze rekening, ingesteld door de hiertoe door het bestuur aangewezen
deskundige(n),.
Voorgeschiedenis
eerder in het bestuur aan de orde geweest?

X

nee
ja

Onderbouwing van het voorstel
In 2015 heeft het Algemeen Bestuur van destijds besloten de jaarrekening controle op te dragen aan Pyxis
Accountants te Naarden in principe voor 1 jaar, met de mogelijkheid om per jaar te verlengen. In het kader
van de omvorming van het bestuur en de organisatie is van deze verlengingsmogelijkheid driemaal gebruik
gemaakt.
Bij het laatste besluit tot verlenging (oktober 2018) werd er van uitgegaan dat vanaf 1 januari 2019 de
reorganisatie van de organisatie zou zijn voltooid en de gewijzigde werkprocessen beschreven en in werking
zouden zijn getreden. Echter de praktijk is wat weerbarstiger, pas medio/eind 2019 is de organisatie op volle
sterkte en zal een eerste aanzet voor de procesbeschrijvingen afgerond zijn. Daarnaast zal, als gevolg van de
doorontwikkeling van de organisatie en de verdere digitalisering, ook de financiële administratie opnieuw
worden ingericht. Welke naar verwachting vanaf het dienstjaar 2020 operationeel zal zijn.
Voorgesteld wordt om de opdracht voor accountantscontrole met 1 jaar te verlengen tot en met het
dienstjaar 2019.
In de loop van 2020 zal via een nog nader te bepalen procedure een aantal (regionale) bureaus uitgenodigd
worden om ons een aanbod te doen. In overleg met de portefeuillehouder Financiën zal een aanbeveling
worden opgesteld welke in het najaar van 2020 ter besluitvorming aan het bestuur zal worden voorgelegd.
Passend in bestaand beleid?
beleidsplan:
anders, te weten:

Planning- en control cyclus en actualisatie beleidsplan

Financiële aspecten
incidenteel

kosten
dekking

structureel

kosten

Opgenomen in de jaarbegroting en meerjarenbegroting

dekking

Opgenomen in de jaarlijkse begroting en meerjarenbegroting

Andere bijkomende aspecten
juridisch
personeel
ICT
organisatie
administratie
huisvesting
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Communicatie
participanten; tekst in bestuurlijke
informatiebrief:

Het bestuur besluit het huidige contract met de accountant voor één
jaar te verlengen en een procedure op te starten voor de selectie van
een accountantsbureau voor de vijf jaren daarna.

stakeholders, te weten:
personeel:
overig, te weten:
website GNR:
Getekend bestuursbesluit nodig?
nee
X

ja

toelichting:
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