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Staf

Datum 9 november 2015
Ons kenmerk -

Vlak voor het zomerreces dit jaar heeft een briefwisseling plaatsgevonden tussen de ge-
meente en de accountant over het in rekening gestelde meerwerk naar aanleiding van de
jaarrekening controle 2014. Te uwer informatie zijn beide brieven bijgevoegd. Het per-
soonlijke en vertrouwelijke karakter van de brief van PWC: AEG/e0358274/MS/sk wordt
hierbij opgeheven.

Naar aanleiding van deze brieven heeft in juli en september dit jaar constructief overleg
plaatsgevonden tussen de gemeente en de accountant. Deze overleggen werden geken-
merkt door het op respectvolle wijze en met een open mind bespreken van elkaars achter-
gronden en zienswijzen. De accountant is gaarne bereid, indien de Rekeningencommissie
dit wenst aan de Rekeningencommissie een nadere toelichting te verstrekken. Dit zou bij-
voorbeeld kunnen wanneer de controle aanpak voor 2015 aan de orde is.

Beiden zijn wij van mening dat er al vele jaren een goede en professionele werkrelatie
tussen accountant en gemeente bestaat. Hierin is door de Europese Aanbestedingsproble-
matiek die tijdens het jaarrekeningtraject 2014 bleek, geen verandering gekomen. Wel
hebben Burgemeester en wethouders de gemeentelijke organisatie opdracht gegeven een
fundamenteel verbetertraject Inkoop en Aanbestedingen te starten, dat ertoe moet leiden
dat de inkoop en aanbestedingen van de gemeente rechtmatig en doelmatig plaatsvinden.
In dit verbetertraject wordt de accountant geconsulteerd.

Noch PricewaterhouseCoopers, noch de gemeente Amstelveen willen “blijven hangen” in de
casuïstiek van de Europese Aanbestedingen en de daarmee samenhangende meerwerkno-
ta. Wij kijken graag vooruit en benadrukken liever de positieve kanten die onze werkrelatie
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kenmerkt. Dit willen wij kracht bij zetten door het met het meerwerk samenhangende be-
drag van € 15.000 ter beschikking te stellen aan de Voedselbank Amstelveen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders Amstelveen,
namens dezen,

Herbert Raat

Wethouder Financiën

Bijlagen 2
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PricewaterhouseCoopers Accountants
(t.a.v. de heer A.E Gerritsma)
Postbus 8800
3009 AV Rotterdam
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Datum 12 juni 2015

Onlangs is de programmarekening 2014 door de gemeenteraad goedgekeurd. Veruit het
belangrijkste bespreekpunt bij de Programmarekening 2014 betrof het ontbreken van een
volledige goedkeurende verklaring van de accountant, doordat het inkoopproces niet ver-
loopt zoals dit moet. De door u afgegeven kwalificatie “beperking ten aanzien van de
rechtmatigheid” is hard aangekomen. De gemeente heeft hierdoor imago schade geleden
en het college heeft stevige maatregelen moeten treffen om herhaling in de toekomst te
voorkomen. Kosten nog moeite worden gespaard om het inkoopproces weer op de –
rechtmatigheid- rit te krijgen.
De vraag of “de beperking ten aanzien van de rechtmatigheid” voorkomen had kunnen
worden is belangrijk onderdeel van het raadsdebat geweest met inbegrip de rol en verant-
woordelijkheid van onze gemeentelijke accountant daarbij.

Ik hecht eraan te zeggen dat de gemeente en PWC de afgelopen jaren een goede werkre-
latie hebben opgebouwd en dat u over het algemeen waardevolle aanbevelingen geeft;
aanbevelingen waar de gemeente haar voordeel mee doet. Ten aanzien van het inkooppro-
ces moet ik –achteraf- echter constateren, dat daar de nodige scherpte heeft ontbroken.

In het april 2014 verschenen accountantsverslag 2013 refereert u in paragraaf 3.3 “Aanbe-
stedingsrecht vraagt om aandacht” op pagina 15, aan het feit dat in 2013 slechts twee Eu-
ropese aanbestedingen hebben plaatsgevonden, om te vervolgen met, citaat; “Hoewel uit
onze testwerkzaamheden op de Europese aanbestedingen geen bijzonderheden zijn geble-
ken, lijkt dit erg weinig gezien de omvang van uw organisatie. Wij hebben begrepen dat
komende jaar de inkoopfunctie anders wordt georganiseerd. Wij adviseren u bij het inrich-
ten van de nieuwe processen aandacht te besteden aan het al dan niet terecht opknippen
of samenvoegen van opdrachten. Hierdoor wordt het inzicht in de naleving van de regelge-
ving en de kans op onrechtmatigheden verkleind.
U vervolgt, citaat; “Daarnaast adviseren wij u een adequaat contractenregister bij te hou-
den waarin wordt geregistreerd wat de looptijd is van een contract en op welke wijze een
contract is aanbesteed. Hierdoor wordt de kans op onregelmatigheden verkleind en de
jaarlijkse controle op naleving van de Europese aanbestedingswetten op basis van de cre-
diteurenadministratie vergemakkelijkt ”.
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In de managementletter 2014 van december jongstleden, merkt u op pagina 7 met be-
trekking tot het proces aanbesteden op, citaat; “Op dit moment zitten wij echter in de
overgangsperiode waarin het expertisebureau nog niet operationeel is en een sleutelfunc-
tionaris in het (oude) team aanbestedingen inmiddels de organisatie heeft verlaten. Het is
van belang ook voor 2014 zichtbaar te borgen/controleren dat zowel de Europese aanbe-
stedingsregels als de Nederlandse aanbestedingsrichtlijnen en intern inkoopbeleid zijn ge-
volgd. Wij zullen hier tijdens de jaarrekeningcontrole nader aandacht aan besteden”.

De geciteerde bevindingen en adviezen zijn algemeen geformuleerd. Ik kan hier tenminste
niet uit afleiden mij zorgen te moeten maken over de kwaliteit van het inkoopproces. Uit
de door onze eigen concerncontroller uitgevoerde verbijzonderde interne controle “Europe-
se aanbestedingen” blijkt dat er fouten in het inkoopproces  zijn gemaakt. Op grond van
deze  eigen bevindingen is er vervolgens in nauwe samenspraak met u een verdiepingson-
derzoek uitgevoerd dat ertoe leidde dat de tolerantiegrens voor een goedkeurende verkla-
ring werd overschreden.

Wanneer u pro actiever had geacteerd op het inkoopdossier had wellicht tijdiger kunnen
worden ingegrepen. Uiteraard is de gemeente zelf en niet de accountant verantwoordelijk
voor een goede  bedrijfsvoering. Een pro actiever en scherpere houding van u ten aanzien
van het inkoopproces had ons in staat gesteld eerder corrigerende maatregelen te treffen
en daardoor wellicht gemeentelijke kosten, waaronder het door u gedeclareerde meerwerk
van 15.000 euro, te besparen. Ik zou het daarom passend vinden dat u het in  rekening
gestelde meerwerk “Europese aanbestedingen” intrekt.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
namens dezen,

Herbert Raat

Wethouder Financiën

CC: leden commissie Algemeen Bestuur en Middelen






