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Publiekssamenvatting 
Het contract met de huidige accountant Ipa-Acon loopt tot en met de controle van de jaarrekening 

2017. Daarom moet de accountants opnieuw worden aangesteld. De uitkomsten van de  

aanbesteding hebben geleid tot dit voorstel om Ipa-Acon te benoemen als accountant voor de 

periode van 2018 en 2019 met een optie tot verlenging van nog eens twee jaar.  

 

Gevraagde besluit 

Ipa-Acon te benoemen tot accountant voor de periode 2018 en 2019 met een optie voor nog eens 

twee jaren.  

 

Aanleiding 
Het contract met de huidige accountant Ipa-Acon loopt tot en met de controle van de jaarrekening 

2017. Vanaf de controle van de jaarrekening 2018 is het noodzakelijk dat er opnieuw een accountant 

is aangesteld. Hiertoe is een Programma van Eisen door uw raad vastgesteld. De uitkomsten van de  

aanbesteding hebben geleid tot dit voorstel om Ipa-Acon te benoemen als accountant voor de 

periode van 2018 en 2019 met een optie tot verlenging van nog eens twee jaar.  

 

Belang 

De Wettelijke kaders voor de accountantscontrole worden geboden door artikel 213 van de 

Gemeentewet, de Controleverordening Schagen en het Besluit accountantscontrole. Ter uitvoering 

van de verordening dient de raad één of meerdere accountants te selecteren en te benoemen die 

in elk geval belast worden met de controle van de jaarrekening, het daarbij verstrekken van een 

accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Conform de 

Controleverordening (artikel 2, lid 2) bereidt de auditcommissie in overleg met de raad de 

aanbesteding van de accountantscontrole voor. De uitgangspunten voor de aanbesteding zijn 

vastgelegd in het ‘Aanbestedingsdocument Accountantscontrole gemeente Schagen 2018-2019’  

dat op 19 december 2017 is vastgesteld door uw raad.  

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Dit voorstel heeft als doel te voorzien in de accountantscontrole over de periode 2018 + 2019 met een 

optie voor verlenging met nog eens twee jaar. 

 

Argumentatie 
 Na vaststelling van het Programma van eisen is een drietal partijen uitgenodigd een offerte uit te 

brengen. Twee partijen, te weten Ipa-Acon en Astrium, hebben een offerte uitgebracht. Aan de 

hand van de eisen zoals genoemd in het  aanbestedingsdocument is een matrix ingevuld.  Alle 

aanbieders voldoen in meer of mindere mate aan de gestelde voorwaarden. Wat betreft de vier 
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beoordelingscriteria (Controle aanpak, Adviespotentieel, Projectteam en Visie op 

controlefilosofie)  zijn de verschillen marginaal. Na weging van de totaalprijs scoort Ipa-Acon 

totaal de meeste punten.  Daarom adviseren wij unaniem om Ipa-Acon te benoemen tot 

accountant voor de periode 2018 + 2019 met een optie voor nog eens twee jaren.  

 

Maatschappelijk draagvlak 
 

 De auditcommissie,  heeft in het overleg van 14 mei 2018 de uitkomsten van de beoordeling van 

de twee offertes besproken. Zij  hebben een aantal vragen gesteld. Deze zijn naar tevredenheid 

beantwoord.  Op basis hiervan kan de voordracht als unaniem worden beschouwd. Zij hebben 

besloten de resultaten van de aanbesteding te accepteren en Ipa-Acon voor te dragen als 

accountant voor de gemeente Schagen.  

 

Financiële consequenties 
 In de begroting is een toereikende post opgenomen voor de kosten van de accountantscontrole 

(kostenplaats 6006020). 

 

Communicatie van het besluit 
 Op 15 mei is de voorlopige gunning verzonden. Tot en met 28 mei kan hier nog bezwaar tegen 

worden ingediend. Daarna volgt, na de besluitvorming in uw raad, de definitieve gunning. De 

partijen worden hierover schriftelijk geïnformeerd.  

 

Realisatie van het besluit 
 Zoals eerder aangegeven is de benoeming van de accountant voor een periode van twee jaar 

(2018 +2019) met een optie tot verlenging van nog eens twee jaar. In september 2019 wordt aan 

uw raad een voorstel voorgelegd over al dan niet gebruikmaken van de optie tot verlenging. De 

Auditcommissie neemt hiervoor het initiatief.  

 

 

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

 

 

 

 

de griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman   

 


