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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Verlenging overeenkomst accountantscontrole gemeente Bergen 
2020 en 2021

Voorgesteld besluit

Uw raad besluit: Ipa-Acon Assurance B.V. aan te wijzen als accountant van de gemeente 
Bergen voor de boekjaren 2020 en 2021.

Geheimhouding

 Nee
 Ja
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING

In 2016 hebben de raden van de vier BUCH gemeenten besloten om de opdracht voor de 
accountant gezamenlijk in de markt te zetten, vanwege de BUCH-samenwerking en de 
oprichting van de werkorganisatie BUCH per 2017. Voor de periode van 2017 en 2018 
hebben de vier raden toen ingestemd met de aanbesteding aan Ipa-Acon Assurance B.V. Na 
afloop van deze twee jaar is de dienstverlening geëvalueerd en hebben de leden van de 
raadswerkgroep Financiën BUCH op 30 januari 2019 aangegeven tevreden te zijn over de 
accountant en de opdracht te willen verlengen. De BUCH-werkorganisatie heeft via het 
bestuur eveneens deze intentie uitgesproken en op 27 februari 2019 als zodanig besloten. 
Ook de accountant heeft aangegeven tegen dezelfde condities te willen doorgaan. De 
verlenging voor het jaar 2019 kon destijds plaatsvinden binnen de overeenkomst; daarvoor 
waren geen aparte raadsbesluiten vereist. 
De overeenkomst biedt de mogelijkheid tot verlenging tot en met het boekjaar 2022. 
Om de zittende raden de gelegenheid te geven zich te buigen over de aanbesteding van een 
nieuwe accountant, is besloten is om de opdracht te verlengen tot en met boekjaar 2021. 
Omdat dit afwijkt van de in het contract genoemde optie om vier keer met één boekjaar te 
verlengen (deze optiejaren zijn in de aanbesteding meegenomen), is een raadsbesluit nodig.

KEUZERUIMTE
De raden kunnen contractueel ook kiezen voor een afzonderlijke verlenging van 1 jaar of 3 
jaar. Vanwege het feit dat er in 2016 is besloten om dit traject gezamenlijk aan te gaan om 
kostentechnische en inhoudelijke redenen, heeft het de voorkeur om de verlenging voor een 
gelijkluidende periode te laten gelden en in de vier gemeenten nu ook een eensluidend 
besluit te laten nemen.

TOELICHTING OP HET ADVIES 
Gezien de eerdere gezamenlijke besluitvorming rondom de aanbesteding voor de 
accountancydiensten voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo en de 
werkorganisatie BUCH en de eerdere positieve evaluatie van de raadswerkgroep Financiën 
BUCH over de verleende diensten door de accountant is verlenging aan de orde. Het BUCH-
bestuur heeft op 27 februari 2019 al besloten de opdracht aan de accountant te verlengen. 

OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE 
N.v.t. Dit betreft een raadsbevoegdheid.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
De aanbesteding is één opdracht van de BUCH-gemeenten en de werkorganisatie 
BUCH.Overleg, evaluatie en afstemming over de verlenging heeft plaatsgevonden in de 
regionale raadswerkgroep Financiën BUCH.

RISICO’S 
N.v.t.
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FINANCIËN 
Het honorarium voor de jaarrekening 2020 bedraagt voor de gemeente Bergen € 16.700,-- 
excl. BTW. Daar komt nog € 1.250,-- exclusief BTW bij voor de controle over 2020 m.b.t. de 
nieuwe SISa-regelingen (zie brief accountant).

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
N.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Na vaststelling van het raadsbesluit, wordt bijgevoegde brief “verlenging overeenkomst 
accountantscontrole gemeente Bergen”, aan de accountant verzonden. 
De overige BUCH-gemeenten en de werkorganisatie BUCH verzenden eveneens een brief 
met dezelfde strekking aan de accountant.

BIJLAGEN
-brief accountant d.d.18 augustus 2020.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Geen

Hoogachtend,
Commissie van Onderzoek,

A.J.M. Anthonissen
Griffier                                                            

Mw. S. Groen
Plv. voorzitter

Pagina 3 van 3


	De aanbesteding is één opdracht van de BUCH-gemeenten en de werkorganisatie BUCH.Overleg, evaluatie en afstemming over de verlenging heeft plaatsgevonden in de regionale raadswerkgroep Financiën BUCH.
	RISICO’S
	FINANCIËN
	COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

