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Onderwerp: Voorstel tot het aanwijzen van een accountant voor de boekjaren 2012 t/m 2014 met 
een optie voor de jaren 2015 en 2016. 

Gevraagd besluit: 
Ernst & Young Accountants aan te wijzen als accountant als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet 
voor de controle over de boekjaren 2012 t/m 2014 met een verlengingsmogelijkheid voorde jaren 2015 en 
2016. 

Publiekssamenvatting 
Het huidige contract met Ernst & Young Accountants voor de controle op de jaarrekeningen van de gemeente 
loopt in juni 2012 af en kan niet meer verlengd worden. De controle op de jaarrekeningen van de gemeente 
over de boekjaren 2012 t/m 2016 is daarom opnieuw Europees aanbesteed. Van de drie ingediende offerten is 
die van Ernst & Young aangemerkt als economisch meest voordelige inschrijving. Uw raad wordt voorgesteld 
Ernst & Young Accountants aan te wijzen als accountant voor de komende jaren. 

Inleiding 
Het huidige contract met Ernst & Young Accountants loopt in juni 2012 af en kan niet meer verlengd worden. 
Voor het afsluiten van een nieuw contract is een aanbesteding noodzakelijk. Gelet op de voorkeur van de raad 
een contract af te sluiten voor een periode van 5 boekjaren en het bedrag dat jaarlijks met de 
accountancydiensten is gemoeid, is een Europese aanbesteding wettelijk voorgeschreven. 
Uw raad heeft de EG-aanbestedingsbrochure op 26 september 2011 vastgesteld. In deze brochure is 
aangegeven dat er een overeenkomst wordt aangegaan voor 3 jaar met een eenmalige verlengingsmogelijkheid 
van 2 jaar. De verlenging wordt overwogen na een tussentijdse evaluatie in 2014. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het tijdig aanwijzen van een gekwalificeerde externe accountant voor de controle op de boekjaren 2012 tot en 
met 2014 van de gemeente, meteen verlengingsmogelijkheid voor de jaren 2015 en 2016. 

Kader 
In artikel 213 van de Gemeentewet is opgenomen dat de raad het bevoegde orgaan is een accountant aan te 
wijzen die belast is met de controle op de jaarrekening van de gemeente. 
Met de vaststelling van de controleverordening gemeente Den Helder (nr. 159/BD, 10 december 2003) heeft uw 
raad nadere regels gesteld voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële 
organisatie. 

Argumenten 
De EG-aanbestedingsbrochure is op 6 oktober 2011 gepubliceerd op de Europese aanbestedingskalender. 
Naar aanleiding hiervan hebben vier accountantskantoren om inlichtingen gevraagd. Een van deze 
geïnteresseerden heeft afgezien van het indienen van een offerte in verband met onze referentie-eis dat het 
accountantskantoor vergelijkbare opdrachten moet hebben uitgevoerd bij gemeenten van minimaal 50.000 
inwoners. Drie accountantskantoren hebben binnen de gestelde termijn een offerte ingediend. 

De drie offertes zijn door de selectiecommissie getoetst aan de selectiecriteria die in de EG-brochure zijn 
opgenomen. De selectiecommissie is tot de conclusie gekomen dat alle ingediende offertes voldoen aan de 
selectiecriteria en dat de drie accountantskantoren in principe aanwijsbaar zijn. 
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Vervolgens heeft de selectiecommissie de offerten beoordeeld aan de hand van de gunningcriteria die 
eveneens in de EG-brochure zijn opgenomen. 
Op grond van deze beoordeling is de aanbieding van Ernst & Young Accountants aangemerkt als economisch 
meest voordelige inschrijving en komt dit accountantskantoor voor gunning in aanmerking. 

Maatschappelijk draagvlak 
De opdracht is volgens de Europese richtlijnen aanbesteed en de economisch meest voordelige inschrijving 
komt voor gunning in aanmerking. Ernst & Young Accountants voldoet aan de wettelijke eisen die aan een 
accountant worden gesteld alsmede aan de selectiecriteria die uw raad heeft opgenomen in het programma van 
eisen. 

Financiële consequenties 
De offerteprijs van Ernst & Young Accountants ligt circa 35% lager dan de overeengekomen prijs voor de 
controle op de jaarrekeningen 2010 en 2011. De positieve ontwikkeling van de organisatie in de afgelopen jaren 
heeft tot deze scherpe prijsstelling geleid. 
De met de opdracht gemoeide kosten kunnen worden opgevangen binnen het reguliere budget voor 
accountancydiensten. 

Communicatie 
Na besluitvorming door uw raad wordt de voorlopige gunning gepubliceerd. Hiermee ontstaat een 
bezwaarmogelijkheid voor derden tegen de voorgenomen gunning. Na deze termijn wordt de opdracht definitief 
gegund. 

Realisatie 
Na de besluitvorming wordt de overeenkomst ondertekend. De overeenkomst gaat in op 1 juni 2012. 

Den Helder, 10 januari 2012 

De selectiecommissie aanbesteding 
accoufitancydiensten, 
namens deze, 

ir. R.T G. Prins, voorzitter 
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