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een gemeente

Geachte heer/mevrouw,

In de vergadering van 9 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Ede de motie "Geen dubbel werk 
accountant bij de verbonden partijen van een gemeente” met algemene stemmen aanvaard. Deze motie 
brengen wij, op verzoek van de gemeenteraad, met deze brief onder uw aandacht.

In de motie spreekt de gemeenteraad zich uit over het probleem van de dubbele accountantscontrole bij de 
verbonden partijen van een gemeente. De raad is van mening dat sprake is van een inefficiënte en 
onwenselijke werkwijze. Een dergelijke opzet leidt tot verspilling van overheidsgelden.

De raad acht het wenselijk om dit onder uw aandacht te brengen en te agenderen.

Wij zien uw inhoudelijke reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namen 1 ' - te,

dr. G.h 
griffier
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Onderwerp: Geen dubbel werk accountant bij de verbonden partijen van een gemeente

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. Cj ť^JULŕt ĴLâį ^

constaterende dat:
* de werkzaamheden van de gemeentelijke accountant zich niet beperken tot de controle van 

de jaarrekening, maar zich ook uitstrekken tot de verbonden partijen van een gemeente;
» de accountant van een verbonden partij al een met voldoende waarborgen omklede controle 

uitvoert naar de financiële gegevens en bestedingen van deze instelling;
» de huisaccountant van een gemeente volgens de wet het controlewerk van de accountant van 

de verbonden partij moet controleren;
« op deze wijze controle op controle plaatsvindt en dat beide controles op dezelfde 

uitgangspunten zijn gebaseerd; 
overwegende dat:

* dit vanuit het oogpunt van efficiency niet wenselijk is en resulteert in een vertraging van de 
accountantscontrole;

» verschillende gemeenteraden in Nederland inmiddels een motie van gelijke strekking als deze 
motie hebben aangenomen;

en spreekt uit:
» dat de dubbele accountantscontrole bij een verbonden partij van een gemeente inefficiënt en 

onwenselijk is en leidt tot verspilling van overheidsgelden;
* dat het daarom van belang is dat de griffie van de gemeente Ede deze motie verzendt naar de 

VNG, de Tweede Kamer en de Nederlandse Orde van Accountants om zo het probleem van 
de dubbele accountantscontrole bij de verbonden partijen van een gemeente bij deze 
instellingen/instituties onder de aandacht te brengen c.q. te agenderen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam

Evert van Milligen 
WD
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