
Registratienr. 17.066885   ANDREVDVRaadsvoorstel 

*17.066885*  0000001189E 

  Gemeenteraad 
   

 
  

 
 

Raadsvoorstel Pagina 1 van 2 
 

 

 

 

  

  

 Raadsvergadering van 19 december 2017  

Datum coll.besl.

Voorstel van

Telefoonnr.

Registratienr.

Onderwerp

  

7 november 2017 

A.M. van der Veer 

0224 – 210  

17.066885 

Aanpassen artikel 2 Controleverordening gemeente Schagen 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
De accountantsdiensten worden aanbesteed voor een periode van twee jaar met een optie 

van nog twee jaar. Daarom wordt artikel 2 van de Controleverordening gemeente Schagen 

aangepast. 

 

 

Gevraagde besluit 
De raad voorstellen de artikel 2 van de Controleverordening gemeente Schagen aan te passen. 

 

 

Aanleiding 
Het huidige contract met de accountant, Ipa-Acon, eindigt na afloop van de controle van de 
jaarstukken over het boekjaar 2017. In de auditcommissie van 4 oktober en 23 oktober jl. is de wens 
uitgesproken, de accountantsaanbesteding voortaan halverwege de raadsperiode te doen. Om hier 
invulling aan te geven wordt voorgesteld nu een aanbesteding te doen voor de periode van twee 
jaar met een optie van nog twee jaar. In artikel 2 van de Controleverordening gemeente Schagen 
staat vermeld dat de accountant wordt benoemd voor een periode van 5 jaar. Wij stellen voor dit 
artikel te wijzigen. 

 

  

Centrale vraag 
In artikel 213 lid 2 van de gemeentewet (GW) is vastgelegd dat de gemeenteraad één of meer 
accountants aanwijst en belast met de controle van de jaarrekening, het daarbij verstrekken van een 
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Door de gemeente is de 
uitwerking hiervan nader geregeld in de “Controleverordening gemeente Schagen” vastgesteld in de 
raad van 3 januari 2013. In artikel 2 lid 1 van de controleverordening is vastgelegd dat de benoeming 
van de accountant geschiedt voor een Collegeadvies bij raadsvoorstel Collegevoorstel Pagina 2 van 
2 periode van 5 jaar. Deze periode is gelijk gesteld aan de 1e zittingsperiode van de Raad na de fusie. 
De huidige zittingsperiode bedraagt vier jaar. Het is de wens van de auditcommissie om de 
accountantsaanbesteding voortaan halverwege de raadsperiode te doen. Om hier invulling aan te 
geven wordt voorgesteld artikel 2 van de ‘Controleverordening gemeente Schagen’ te wijzigingen in 
minimaal één jaar en maximaal vier jaar. 

 

Financiële consequenties 
• Niet van toepassing 
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• Wanneer de raad akkoord gaat met wijziging van de verordening wordt de nieuwe verordening 
openbaar gemaakt.  

 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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