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Datum: 2 september 2010 
Aan: het presidium  
Van: de auditcommissie  

Onderwerp: Verlenging contract Ernst & Young tbv. boekjaar 2011. 
 
 
Inleiding. 
De raad heeft Ernst & Young Accountants aangewezen als accountant als bedoeld in artikel 213, lid 2 
van de gemeentewet voor de boekjaren 2005 t/m 2010. Voor het boekjaar 2011 heeft de raad nog een 
keuzemogelijkheid: 
1. Eenmalige verlenging van het contract met Ernst & Young met 1 jaar. 

Op grond van artikel 3.2 van de overeenkomst met Ernst & Young kan de contractperiode nog 
met één boekjaar (2011) verlengd worden. Als de raad hiervoor kiest, dient de raad alleen nog 
een besluit te nemen waarbij Ernst & Young wordt aangewezen voor het boekjaar 2011. 

2. Aanbesteding van de accountancydiensten. 
Als de raad geen verlenging van het contract wenst, dienen de accountancydiensten voor de 
boekjaren 2011 en volgende (europees) te worden aanbesteed. Er vanuit gaande dat het 
totale proces van aanbesteding tot aan besluitvorming in de raad circa 9 maanden in beslag 
neemt, is het wenselijk uiterlijk in oktober 2010 een keuze te maken. 

Voor het boekjaar 2012 dient in ieder geval europees te worden aanbesteed. 
 
Argumenten. 
Vóór het zomerreces van 2010 is een korte evaluatie gehouden onder de leden van de 
auditcommissie, een aantal leden van de  auditcommissie in de periode 2006-2010, de griffier, de 
portfeuillehouder financiën, de portefeuillehouder financiën in de periode 2006-2010, de directeur 
bedrijfsvoering, de concerncontroller en de afdelingsmanagers (21 personen). 
Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat Ernst & Young overwegend positief wordt beoordeeld 
op de verschillende contractonderdelen. 
 
Gelet op het feit dat: 
* uit de evaluatie naar voren is gekomen dat E&Y Accountants op 90% van de  
 contractonderdelen wordt beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 6.0 of hoger; 
* een offerte voor 2010 én 2011 heeft uitgebracht waarbij een korting is toegepast van 20% op  
 de contractprijs; 
* er nadere (sluitende) afspraken zijn gemaakt over eventueel ‘meerwerk’ 
 
adviseert de auditcommissie de raad - door tussenkomst van het presidium - gebruik te maken van de 
eenmalige verlengingsmogelijkheid van het contract en Ernst & Young Accountants aan te wijzen als 
accountant voor boekjaar 2011, overeenkomstig het bijgevoegde voorstel en ontwerpbesluit. 
In het verlengde hiervan dient vóór de zomer van 2011 een voorstel aan de raad te worden gedaan tot 
het opstarten van een europees aanbestedingstraject voor de accountancydiensten over de boekjaren 
2012 t/m 2016. 
 
Financiële consequenties. 
Het door E&Y Accountants geoffreerde bedrag voor de accountancydiensten wordt bekostigd uit het 
daarvoor bestemde (reguliere) budget. 
 
Alternatieven. 
Europese aanbesteding van de accountancydiensten voor de jaren 2011 t/m 2015 (eventueel met 
verlengingsmogelijkheid). 
 
Uw presidium wordt voorgesteld de raad voor te stellen Ernst & Young Accountants aan te 
wijzen als accountant als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet voor het boekjaar 
2011. 
 


