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Benoeming Accountant 2020-2021

Publiekssamenvatting
In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is besloten IPA-ACON te benomen tot accountant voor de 
periode 2018 en 2019 met een optie voor verlenging met nog eens twee járen. De Auditcommissie 
stelt voor gebruik te maken van de optie en IPA-ACON te benoemen tot accountant voor de periode 
2020-2021.

Gevraagde besluit
IPA-ACON te benoemen tot accountant voor de periode 2020-2021.

Aanleiding
In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is besloten IPA-ACON te benomen tot accountant voor de 
periode 2018 en 2019 met een optie voor verlenging met nog eens twee járen. De Auditcommissie 
stelt voor gebruik te maken van de optie en IPA-ACON te benoemen tot accountant voor de periode 
2020-2021.

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.

Centrale vraag
De centrale vraag wordt beantwoord in het kopje aanleiding.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Dit voorstel heeft als doel te voorzien in de accountantscontrole over de periode 2020-2021.

Kader
De auditcommissie adviseert gebruik te maken van de optie om het contract met IPA-Acon te 
verlengen met twee jaar.

Argumentatie
De raad heeft op 29 mei 2018 besloten de accountant vooralsnog te benoemen voor de periode van 
2018 en 2019 met een optie tot verlenging van nog eens twee jaar. Aan de auditcommissie is 
gevraagd hier een standpunt over in te nemen. In de vergadering van 3 juni 2019 heeft de
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auditcommissie hierover gesproken. Het verslag meldt: het samenwerken met de accountant 
verloopt goed en de budgetafspraken worden nagekomen. De auditcommissie adviseert om gebruik 
te maken van de optie van verlenging met twee jaar. In september zal de raad hier een formeel 
besluit over nemen.

Maatschappelijk draagvlak
Door velenging van het contract met IPA-ACON voor twee jaar wordt voor de periode 2020-2021 
voorzien in de benoeming van een accountant zoals genoemd in de Gemeentewet en de 
controleverordening.

Financiële consequenties
In de begroting is een toereikende post opgenomen voor de kosten van de accountantscontrole 
(kostenplaats 6040035/434342).

Communicatie van het besluit
Nadat de raad een besluit heeft genomen wordt IPA-ACON hierover geïnformeerd.

Realisatie van het besluit
Zoals eerder aangegeven is met dit besluit de benoeming van de accountant voor een periode van 
twee jaar (2020 +2021 Jgerealiseerd.

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

de griffier/ /ļ

Mevrouw c. zwagerman
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