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  Raadsvergadering van 25 juni 2013 Agendapunt 

Datum 

Voorstel van 

Onderwerp 

Programma 

 17 juni 2013 

Auditcommissie 

Benoemen Accountant 2013-2017  

Programma 0 t/m 9  

 

   

Samenvatting

Voor de controle van de jaarrekeningen in 2013 tot en met 2017 is het noodzakelijk dat er een 

accountant is aangesteld. Hiertoe is een Programma van Eisen op 3 januari 2013 door uw raad  

vastgesteld. De uitkomsten van de  (Europese) aanbesteding hebben geleid tot dit voorstel om 

IPA-ACON Assurance BV te benoemen als accountant voor de periode van 2013 tot en met 2017.

  

 

Voorgesteld besluit

IPA-ACON Assurance BV te benoemen als accountant voor de periode van 2013 tot en met 2017.

  

 

Financiële gevolgen 

In de begroting van de drie afzonderlijke gemeenten bedroegen de totale kosten van de 

accountantscontrole € 85.500. In verband met de fusie is dit bedrag in de begroting 2013 

(kostenplaats 6006020) met € 20.000 structureel verlaagd naar € 65.500. Dit bedrag betreft zowel 

de kosten van de controle jaarrekening + managementletter als de incidentele 

controleverklaringen.  

 

 

Advies Auditcommissie

Wij, de auditcommissie,  hebben in ons overleg van 12 juni 2013 met de portefeuillehouder , 

teamleider financiën en belastingen en een teamlid taakveld financiën een drietal offertes 

besproken. Wij hebben vragen gesteld over de procesgang en een aantal praktische vragen 

voorgelegd. Deze zijn naar tevredenheid beantwoord. Door een communicatiestoornis was de 

auditcommissie niet compleet.  De procesgang rondom de aanbesteding en de besluitvorming 

binnen de auditcommissie is naderhand afgestemd met het ontbrekende lid.  Op basis hiervan 

kan de voordracht alsnog als unaniem worden beschouwd. Wij hebben besloten de resultaten 

van de aanbesteding te accepteren en IPA-ACON voor te dragen als accountant voor de 

gemeente Schagen. Wij hebben de portefeuillehouder en het ambtelijk apparaat gevraagd of 

de uiteindelijke objectieve keuze voor IPA-ACON tot tevredenheid stemt. Zij staan positief ten 

aanzien van de voordracht. IPA-ACON is al (deels) bekend bij de organisatie en dat 

vergemakkelijkt de start. Een eventuele mogelijkheid tot beëindiging van het contract bestaat 

na twee jaar.  
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1 Aanleiding

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

Gemeentewet, de Controleverordening 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 2013-

2017’  dat op 3 januari 2013  is vastgesteld door uw raad.  

 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Dit voorstel heeft als doel te voorzien in de accountantscontrole over de periode 2013 tot en met 

2017. 

 

 

3 Argumenten

Na plaatsing op TenderNed is een drietal offertes binnengekomen. 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 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 2013-2017.  

 

 

4 Financiën

In de begroting is een toereikende post opgenomen voor de kosten van de accountants-

controle (kostenplaats 6006020). 

 

 

5 Risico's

Gezien de staat van dienst van IPA-ACON is het risico op slecht functioneren zeer klein. Wel is er 

een beperkt continuïteitsrisico, gezien de omvang van dit kantoor. 

 

 

 

De Auditcommissie 

 

 

 

de secretaris    de voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde Mevrouw B.J. Glashouwer 

 

 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 3 van 4 

 

Ter inzage (achter)liggende stukken/documenten: 

De volgende stukken die betrekking hebben op dit voorstel liggen ter inzage in de 

raadsledenkamer: 

1. Aanbestedingsdocument 

2. Offerte IPA-ACON 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van de auditcommissie  d.d. 17  juni 2013, nr. ;  

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet; 

 

gelet op het bepaalde in de Controleverordening gemeente Schagen; 

 

gelet op het bepaalde in het Aanbestedingsdocument Accountantscontrole gemeente 

Schagen 2013-2017; 

 

besluit: 

 

IPA-ACON Assurance BV te benoemen tot accountant voor de periode 2013 t/m 2017.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 25 juni 2013. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde  De heer G. Westerink 

 

 

Raadsbesluit 


