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Agendapunt : 4. 
Voorstelnummer : 12-80 
Raadsvergadering : 09 december 2010 
Naam opsteller : A.M. Kooiman 
Informatie op te vragen bij : opsteller 
Portefeuillehouders :  
 
 
Onderwerp:  Aanwijzen accountant voor de controle van de jaarrekening 
 
 Aan de raad, 
 

Beslispunt:  - Ernst & Young Accountants LLP, aan te wijzen voor de controle van de 
jaarrekeningen van de jaren 2011 tot en met 2014, met de mogelijkheid 
tot een stilzwijgende verlenging voor twee jaar 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Het is de wettelijke taak van de raad om de accountant aan te wijzen die belast is met de 
controle van de jaarrekening. Daarnaast stelt de raad de controle opdracht van de accountant 
vast en overlegt met hem over die opdracht en de uitkomsten van de controle. 

 
Het contract met Ernst & Young voor de controle van de jaarrekeningen van de gemeente 
Bergen loopt tot en met 2009. Voor de controle van 2010 is gebruik gemaakt van de optie 
stilzwijgende verlenging, dat is per brief vastgelegd. 
 
De accountant heeft de opdrachtbevestiging voor deze controle ingediend. 
 
Ons Inkoop & Aanbestedingsbeleid schrijft voor dat voor deze werkzaamheden, gezien de 
hoogte van het bedrag ( > 10.000), een onderhands aanbestedingstraject gevolgd moet 
worden, waarbij er tenminste drie offertes aangevraagd moeten worden. Voor dit traject dient 
een Plan van Eisen door de raad opgesteld te worden. Hiervan kan alleen afgeweken worden in 
overleg met de portefeuillehouder (lees Presidium). De motivatie en toelichting worden in het 
aanbestedingsdossier vermeld. Een afwijking is toegestaan als deze ondoelmatig is. 
 
De raad heeft dus de keuze tussen een onderhandse aanbesteding met tenminste drie offertes 
óf een gunning uit de hand (enkelvoudige uitnodiging). 
 
Bij deze keuze is in aanmerking genomen dat de markt van ervaren kantoren op het gebied 
controle van gemeentelijke jaarrekeningen klein is. In feite komt naast Ernst & Young ook 
Deloitte nog in aanmerking. Verder wordt het intensief zoeken naar.  
 
Daarnaast is gezien de ontwikkeling van de bedrijfsvoering, met name op het gebied van 
interne (rechtmatigheids) controle, de recente invoering van het projectmatig werken, het 
opstarten van grondexploitaties, de implementatie van het risicomanagement,  erg veel 
behoefte aan continuering van het contract met de huidige accountant. Wij worden goed 
ondersteund, werkprocessen zijn ontwikkeld en beginnen in te slijten en er is nog genoeg te 
ontwikkelen waar deze accountant positief kritisch mee omgaat. 
 
Verder is het maar de vraag of er biedingen komen met significant lagere bedragen. 
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Dit voorstel is opgesteld na overleg met de (wnd.) gemeentesecretaris en het hoofd 
Bedrijfsvoering en Control. Er is goede nota genomen van het gebruik een contract af te sluiten 
voor vier jaar met stilzwijgende verlenging van twee jaar. Daarnaast heeft de accountant 
aangegeven nog voldoende aanknopingspunten te zien zijn controlewerkzaamheden en met 
name de advisering de komende jaren voort te zetten. 

 
Zowel de Commissie van Onderzoek als het Presidium adviseren de raad positief over dit 
voorstel en bijbehorende besluit. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
De raad voldoet met dit besluit aan het gestelde in artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet. 
Daarin wordt voorgeschreven dat de raad de accountant aan wijst die belast is met de controle 
van de jaarrekening, een verplichting opgenomen in artikel 393 van het Burgerlijk Wetboek. 
De controles zijn vastgelegd voor de jaren 2011 tot en met 2014, alsdan wordt bekeken of er tot 
stilzwijgende verlenging wordt overgegaan of een offertetraject wordt opgestart. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
De opdracht voor de controle van de jaarrekeningen van Bergen loopt na het jaar 2010 af. De 
raad dient tijdig een accountant aan te wijzen, de formele start van de controle van de 
jaarrekening 2011, vangt al medio april 2011 aan. 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Dit besluit treft de raad, college en ambtelijke organisatie. De raad als opdrachtgever,  het 
college als opsteller van de jaarrekening en de ambtelijke organisatie als uitvoerder. Daarnaast 
dient de publicatie van de jaarrekening en accountverklaring een publiek doel. 
Tevens  is door de raad een Commissie van Onderzoek ingesteld als adviescommissie van de 
raad, ondermeer belast met het onderzoek naar de jaarrekening. Deze overlegt intensief met de 
accountant. 

 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er bestaat geen andere mogelijkheid anders dan een accountant in gemeentelijke dienst aan te 
stellen. De raad benoemt, schorst en ontslaat dan. Gezien de omvang van de controle 
werkzaamheden is dit niet realistisch. 

 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
De beslissing van de raad is uitgevoerd op het moment dat de opdrachtbevestiging is 
ondertekend. De rapportages van de nu aan te wijzen accountant beginnen met de bevestiging 
aan de raad van de controleopdracht medio september 2010, de rapportage van de 
bevindingen van de interim controle aan de gemeentesecretaris medio november 2011 en de 
rapportage aan de raad van de bevindingen van de accountant over de controle van de 
jaarrekening 2011 medio april 2012.  

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De middelen voor de accountantscontrole zijn in de begroting opgenomen. Na overleg met de 
voorzitter van de Commissie van Onderzoek is er een bedrag vastgelegd van € 28.300,=, 
jaarlijks zonder indexering, voor de controle van de opeenvolgende jaarrekeningen. Het bedrag 
voor de Sisa – controles start met € 19.950,= en wordt jaarlijks vastgesteld in relatie tot de 
wettelijke verplicht vastgestelde controles. 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De controle van de jaarrekening door een door de raad aangewezen accountant is een 
wettelijke verplichting, het nu opstarten van een offertetraject conform het Inkoop & 
Aanbestedingsbeleid is ondoelmatig bevonden door het presidium. 

 
   

 
Bergen,  7 december 2010  
 
Presidium 
A.M. Kooiman   drs. H. Hafkamp,  
griffier        voorzitter 


