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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
Conform artikel 213 Gemeentewet wijst uw raad de accountant aan die belast wordt met de 
controle van de jaarrekening. In 2016 hebben de gemeenteraden van de BUCH-gemeenten 
besloten gezamenlijk één accountant te benoemen voor de controlejaren 2017 en 2018 met 
de mogelijkheid te verlengen. De raden hebben vervolgens besloten gebruik te maken van 
deze verlengingsoptie voor de controlejaren 2019, 2020 en 2021. Het BUCH-bestuur heeft 
besloten de besluiten van de raden te volgen en te kiezen voor dezelfde accountant voor 
dezelfde controlejaren voor de jaarrekening van de BUCH-werkorganisatie. Voor de 
controlejaren 2022 en verder zullen de raden en het BUCH-bestuur weer een accountant 
moeten benoemen. Daarbij is uitgesproken dat het aanbeveling verdient dat dat besluit nog 
door de oude gemeenteraden (en het BUCH-bestuur) wordt genomen zodat de nieuwe 
gemeenteraden in maart 2022 niet meteen geconfronteerd worden met het benoemen van 
een accountant en het langdurige proces dat daaraan vooraf gaat.

De BUCH-raadswerkgroep Financiële Aspecten heeft zodoende een voorstel voor uw raad 
voorbereid ten behoeve van de aanbesteding van de accountant voor de boekjaren 2022 en 
verder. U wordt voorgesteld het bijgevoegde aanbestedingsdocument vast te stellen.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Op grond van artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet wijst de raad de accountant aan 
die de controle op de jaarrekening verricht en daarbij een accountantsverklaring alsmede 
een verslag van bevindingen uitbrengt. Omdat de raad bevoegd is de accountant aan te 
wijzen, is de raad tevens bevoegd de opdracht (zoals geformuleerd in bijgevoegd 
aanbestedingsdocument) vast te stellen.  

De raad is slechts bevoegd tot vaststelling van het aanbestedingsdocument voor zover dit 
betrekking heeft op de eigen gemeente. De raad kan hiertoe niet besluiten voor een andere 
BUCH-gemeente of voor de Werkorganisatie BUCH. Dit betekent dat dit aanbestedings-
document door de vier raden en het bestuur van de Werkorganisatie BUCH moet worden 
vastgesteld.  
 
Het aanbestedingsdocument wordt in mei/juni 2021 aan alle raden en het bestuur van de 
Werkorganisatie BUCH ter besluitvorming voorgelegd. De planning is dat de opdracht direct 
na het zomerreces wordt opengesteld voor inschrijving.  

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 

Omschrijving van de opdracht aan de accountant 
De opdracht is dat de gemeenten Bergen (NH), Uitgeest, Castricum, Heiloo en de 
Werkorganisatie BUCH gezamenlijk voor de boekjaren 2022, 2023 en 2014 een accountant 
contracteren. Voor de drie daaropvolgende boekjaren (2025 tot en met 2027) kan het 
contract met de accountant jaarlijks worden verlengd. De opdracht voor de accountant 
beslaat daarmee maximaal zes jaar (drie vaste contractjaren en driemaal een jaar 
verlenging). 
 

Opdracht voor de vier BUCH-gemeenten 
Voor de vier gemeenten bestaat de dienstverlening van de accountant uit de algemeen 
certificerende functie. Dit betreft de jaarlijkse accountantscontrole die is gericht op de 
jaarrekeningen van de vier gemeenten. De accountant wordt gevraagd om onder meer een 
controleverklaring en een verslag van bevindingen op te leveren alsmede om een interim-
controle te verrichten. 
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Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht van de accountant wordt verwezen naar 
bijgevoegd aanbestedingsdocument, in het bijzonder deel 1 (pagina’s 5 tot en met 10). Hierin 
vindt u tevens een omschrijving van de goedkeuringstolerantie en de rapporteringstolerantie 
waaraan de accountant bij het invullen van de algemeen certificerende functie is gebonden. 
 

Opdracht voor Werkorganisatie BUCH 
Voor de Werkorganisatie BUCH bestaat de dienstverlening van de accountant uit de 
algemeen certificerende functie (zoals hiervoor omschreven) en de natuurlijke adviesfunctie. 
Voor de natuurlijke adviesfunctie adviseert de accountant de Werkorganisatie BUCH 
gevraagd en ongevraagd over activiteiten die een relatie hebben met de taakuitoefening van 
de accountant, zoals de opzet en werking van de administratieve organisatie, de 
(verbijzonderde) interne controle en doelmatigheid. 
 
DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
Het betreft hier geen voorstel dat door het college aan uw raden wordt voorgelegd. Uw bent 
als raad zelf aan zet als het gaat over de aanwijzing van de accountant. De accountant is 
ondersteunend aan uw raad in de uitvoering van uw controlerende rol. Als raad bent u dus 
zelf de opdrachtgever van de accountant. Om die reden stelt u dus ook de opdracht vast. 
Normaal gesproken bereidt de auditcommissie de procedure tot selectie en benoeming voor. 
In dit geval is een extra stap genomen om de voorbereiding in BUCH-verband te kunnen 
laten geschieden. De BUCH-raadswerkgroep Financiële Aspecten heeft dit voorstel 
voorbereid en legt dit voorstel via uw auditcommissie voor aan uw raad. In de werkgroep 
zitten vanuit elke auditcommissie twee afgevaardigden. Vanuit Bergen zijn dat de raadsleden 
mw. Solita Groen en de heer Michel Smook. 

De werkgroep heeft het Programma van Eisen uit 2016 als basis genomen. Deze is 
geactualiseerd en aangescherpt op basis van een marktverkenning die heeft plaatsgevonden 
in april 2021. 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
In aanloop naar de oprichting van de Werkorganisatie BUCH hebben de gemeenten Bergen 
(NH), Uitgeest, Castricum en Heiloo en de Werkorganisatie BUCH (destijds i.o.) in 2016 
gekozen voor een gezamenlijke aanbesteding van de accountant voor de boekjaren 2017 en 
verder. De overwegingen die destijds ten grondslag slagen aan deze keuze (met name 
gelegen in voordelen qua efficiency en kosten) zijn nog steeds actueel. In dit voorstel is dus 
opnieuw een aanbesteding van één accountant voor vijf bedrijven het uitgangspunt. 

FINANCIËN 
De winnende inschrijving is inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Op dit 
moment kan nog niet nader worden ingegaan op de kosten, dit volgt op basis van de 
inschrijvingen op deze aanbesteding. 

PARTICIPATIE
n.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Gelet op de waarde van de opdracht moet deze Europees openbaar worden aanbesteed.  
Voor de beoordeling van de offertes wordt een beoordelingscommissie ingesteld. Deze 
commissie bestaat uit een raadslid per gemeente en een afvaardiging namens de 
Werkorganisatie BUCH. De beoordelingscommissie wordt ondersteund door het inkoopteam. 
De raadsleden die zitting hebben in de beoordelingscommissie zijn aangewezen vanuit de 
werkgroep Financiële Aspecten BUCH en zijn eerder betrokken geweest bij de voorbereiding 
van deze aanbestedingsprocedure. De planning is dat de raad eind 2021 besluit over de 
(voorlopige) gunning van de opdracht aan een accountant. 
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BIJLAGEN
1. Aanbestedingsdocument accountantsdiensten  

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
-

Hoogachtend,

De BUCH-raadswerkgroep Financiële Aspecten 
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