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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Voor de verslagjaren 2013 en 2014 Ernst & Young aan te wijzen als accountant als bedoeld in artikel 213 lid 2 

Gemeentewet. 
2. Ernst & Young de opdracht te verstrekken voor de accountantscontrole, conform de ingediende offerte van 

15 augustus 2011.  
 
 
Samenvatting 
 
 
Het huidige contract met Ernst & Young Accountants is met de controle van het boekjaar 2012 afgelopen. 
Uit oogpunt van continuïteit in de werkzaamheden en de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, wordt 
voorgesteld een nieuw contract met Ernst & Young aan te gaan voor twee jaar onder dezelfde condities. 
De raad kan daarna in 2014 de aanbestedingsprocedure voor een accountant starten voor een nieuwe 
periode. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Besluit gemeentesecretaris toepassing hardheidsclausule inkoop- en aanbesteding. 
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InleidingOp grond van artikel 213 van de Gemeentewet, wijst de gemeenteraad een accountant aan die 
wordt belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. 
 
Bij raadsbesluit van 27 september 2011 heeft uw raad besloten Ernst & Young aan te wijzen als 
accountant voor de verslagjaren 2011 en 2012. Tevens is hen opdracht verstrekt voor de 
accountantscontrole conform de ingediende offerte van 15 augustus 2011.  
 
Door het verstrijken van de 2-jaarstermijn, is het contract afgelopen. In het contract is geen mogelijkheid 
van verlenging opgenomen. De keuze is een nieuw contract aangaan met de huidige accountant of een 
meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure starten.  
Op grond van de Verordening op de Auditcommissie Stichtse Vecht, bereidt de Auditcommissie de 
selectie van de accountant voor. De Auditcommissie adviseert u voor twee jaar een nieuw contract met 
Ernst & Young af te sluiten.  
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Voldoen aan het gestelde in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole 
provincies en gemeenten door een nieuw contract af te sluiten voor de boekjaren 2013 en 2014.  
 
Argumenten 
De Auditcommissie heeft de opties van een nieuw contract met de huidige accountant en opnieuw 
aanbesteden besproken. De commissie vindt het niet verstandig om na 2 jaar van accountant te wisselen. 
Zowel bestuurlijk als ambtelijk is men in algemene zin tevreden over de wijze waarop de 
accountantscontrole wordt uitgevoerd en de raad wordt geïnformeerd over de controleresultaten middels 
een rapport van bevindingen en toelichting hierop in de auditcommissie. Er zijn met de accountant nog 
voldoende ontwikkelingsmogelijkheden om door te gaan. De klus is nog niet geklaard en uit oogpunt van 
continuïteit, wenst de commissie graag door te gaan met de huidige accountant. 
Daar komt bij dat een nieuwe aanbestedingsprocedure tijd kost en ook, bij de eventuele keuze voor een 
ander accountantsbureau, zal leiden tot meer inzet van ambtelijke uren omdat er sprake zal zijn van 
inwerken van het bureau.  
 
De accountant is bereid voor twee jaar een nieuw contract af te sluiten,  tegen dezelfde voorwaarden als 
overeengekomen in de offerte van 15 augustus 2011. Tevens betekent dit dat zij de prijs niet zullen 
indexeren en dat deze voor de komende jaren € 40.000 per jaar bedraagt.  
Al met al redenen te over om voor te stellen ervoor te kiezen  een contract aan te gaan met Ernst & 
Young. De nieuwe raad kan dan in 2014 starten met de aanbestedingsprocedure voor een accountant. 
 
Het Inkoop Bureau Midden Nederland is om advies gevraagd. Volgens het Inkoopbeleid moet er opnieuw 
worden aanbesteed. Er ligt echter de wens om met de huidige accountant door te gaan. Met een beroep 
op de hardheidsclausule (inkoopbeleid uitgangspunt 8) kan met de huidige accountant een nieuw contract 
worden afgesloten voor maximaal 2 jaar. In het Inkoopbeleid is bepaald dat het college dient te besluiten 
tot toepassing van de hardheidsclausule. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan de 
gemeentesecretaris/algemeen directeur. De gemeentesecretaris heeft bij besluit van 14 februari 2013 
besloten de hardheidsclausule toe te passen. Vervolgens kan de raad besluiten tot het aangaan van een 
nieuw contract.   
 
De tekst van de hardheidsclausule luidt als volgt: 
‘Wanneer de te verwachten voordelen van een andere aanbestedingsprocedure aantoonbaar 
groter zijn dan die van de procedure volgens de drempelbedragen, kan op basis van een 
gemotiveerd voorstel door een besluit van het college van burgemeester en wethouders 
voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, worden afgeweken. Het voorstel aan het 
college van burgemeester en wethouders tot afwijking, gaat gepaard met een 
aanbestedingsstrategie. 
Afwijken van de te volgen aanbestedingsprocedure volgens de drempelbedragen geldt niet 
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voor Europese aanbestedingen.’ 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Communicatie 
n.v.t. 
 
Financiën en risico’s 
De kosten voor de controle van de Jaarrekening en de adviesfunctie zijn opgenomen in de begroting.  
 
Vervolg 
Als het raadsbesluit is genomen kan er een nieuw contract worden getekend en kan de accountant zijn 
werkzaamheden voortzetten.  
Eind 2014 kan de raad starten met een aanbestedingsprocedure voor een accountant voor de nieuwe 
periode.  
 
 
14 februari 2013 
De Auditcommissie, 
 
F.M. Masteling, voorzitter  J.M. Willenborg, secretaris 
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