
 Raadsvoorstel ¥ pag. 1 van 2 

 

¥ 

Raadsvoorstel 
Registratienummer: 
 

RVO10. Portefeuillehouder: 
Presidium 

 

Van afdeling: 
Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

Griffie 
R. de Jonge 
67 81 04 
rdjonge@denhelder.nl 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Offerte Ernst & Young accountants, maart 2010 

(vertrouwelijk) 
• Advies van de auditcommissie, d.d. 2 september 2010 

 Aanwijzing accountant voor het boekjaar 2011.  

 
 
Gevraagd besluit:
Ernst & Young Accountants aan te wijzen als accountant als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet 
voor het boekjaar 2011. 
 
Inleiding en aanleiding
Op 23 februari 2005 heeft uw raad Ernst & Young Accountants aangewezen als accountant als bedoeld in 
artikel 213, lid 2 van de gemeentewet voor de boekjaren 2005 t/m 2009 (raadsbesluit No. 15/Griffie 2005). 
Op grond van dit raadsbesluit heeft het college een overeenkomst afgesloten met Ernst & Young Accountants 
voor deze boekjaren waarbij de mogelijkheid is opgenomen de overeenkomst maximaal 2 keer met één jaar te 
verlengen. 
Vervolgens heeft uw raad op 17 mei 2010 besloten de overeenkomst voor de eerste maal te verlengen ten 
behoeve van het boekjaar 2010. Voor het boekjaar 2011 heeft uw raad wederom nog een keuze: het contract 
met Ernst & Young voor een tweede maal verlengen met één jaar of opnieuw europees aanbesteden van de 
accountancydiensten voor de boekjaren 2011 t/m 2015. 
 
Beoogd resultaat
Het tijdig aanwijzen van een externe accountant voor de controle op het boekjaar 2011. 
 
Kader
Op grond van artikel 213 gemeentewet is het aanwijzen van een accountant een bevoegdheid van de raad. 
De raad heeft op grond van dit artikel nadere regels vastgelegd in de Controleverordening gemeente  
Den Helder (10 december 2003). 
Het college van burgemeester en wethouders is vervolgens, ter uitvoering van het raadsbesluit, bevoegd een 
overeenkomst aan te gaan met Ernst & Young accountants.  
 
Argumenten
In juli 2010 heeft er een korte evaluatie van het functioneren van de accountant plaatsgevonden. 
Het in 2004 opgestelde programma van eisen voor de accountancydiensten, de overeenkomst met Ernst & 
Young van juni 2005 en de ervaringen die in de afgelopen vier jaar zijn opgedaan met de accountant vormden 
de basis voor deze evaluatie. Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat Ernst & Young overwegend positief 
wordt beoordeeld op de verschillende contractonderdelen.  
Voorts heeft Ernst & Young een offerte ingediend waarbij een korting van 20% is toegepast. 
Het vorenstaande heeft ertoe geleid dat de auditcommissie uw raad adviseert Ernst & Young Accountants aan 
te wijzen als accountant voor het boekjaar 2011. Uw raad wordt geadviseerd het advies van de auditcommissie 
over te nemen. 
 
Alternatieven
Uw raad kan ervoor kiezen de accountancydiensten voor de boekjaren 2011 t/m 2015 opnieuw aan te 
besteden. 
Gelet op de bedragen die gemoeid zijn met de jaarlijkse controlewerkzaamheden en het feit dat een meerjarig 
contract met een externe accountant wenselijk is, dient een nieuwe aanwijzing door de raad te worden 
voorafgegaan door een europese aanbesteding1. Een dergelijke procedure kent een doorlooptijd van circa  
9 maanden (tot en met de aanwijzing door de raad).  

                                                      
1 Grensbedrag voor aanbesteding van diensten is € 193.000,- 
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Financiële consequenties
Ernst & Young verwacht de efficiency van de controle in de komende jaren verder te kunnen opvoeren doordat 
de kwaliteit van de beheersorganisatie verder toeneemt. Daarnaast biedt Ernst & Young in het kader van de 
contractverlenging een relatiekorting aan. Dit leidt tot een korting van 20% op het honorarium ten opzichte van 
het honorarium voor 2009. Verder blijven de voorwaarden van het huidige contract van kracht. 
De lasten worden opgevangen binnen het bestaande (reguliere) budget voor accountantskosten. 
 
Juridische consequenties
Verlenging van het contract ten behoeve van het boekjaar 2011 is mogelijk op grond van artikel 3.2 van de 
overeenkomst met Ernst & Young accountants van 13 juni 2005. De tekst van de overeenkomst heeft onderdeel 
uitgemaakt van de europese aanbesteding in 2004. 
Op grond van de aanwijzing door de raad kan het college van burgemeester en wethouders het contract met 
Ernst & Young verlengen. 
 
Communicatie
Eerst na besluitvorming door de raad wordt de accountant hiervan in kennis gesteld. 
 
Aanpak / uitvoering
Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering. 
 
Den Helder, 4 oktober 2010. 
 
 
 Het presidium van Den Helder, 
 
 
 Koen Schuiling , burgemeester 
 
 
 
 mr. drs. M. Huisman , griffier 
 
 
 


