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Ter inzage gelegde stukken/ bijlagen: 
• Offerteaanvraag (ID16.04426); 
• Inschrijving lpa-Acon (ID17.00850 onder 

geheimhouding ter inzage bij de griffier). 

Onderwerp: Voorstel tot het aanwijzen van een accountant voor de boekjaren 2017 tot en met 2019 
met een optie voor de jaren 2020 en 2021. 

Gevraagd besluit: 
lpa-Acon Assurance B.V. aan te wijzen als accountant als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet 
voor de controle over de boekjaren 2017 tot en met 2019 met een verlengingsmogelijkheid voor de jaren 2020 
en 2021. 

Publiekssamenvatting 
Het huidige contract met EY voor de controle op de jaarrekeningen van de gemeente loopt met de controle van 
het boekjaar 2016 (in juni 2017) af en kan niet meer verlengd worden. Voor het afsluiten van een nieuw contract 
is de offertaanvraag Europees aanbesteed. Hierop heeft alleen lpa-Acon Assurance B.V. ingeschreven. 
De door de raad ingestelde selectiecommissie heeft vervolgens vastgesteld dat de inschrijving voldoet aan de 
eisen zoals die zijn gesteld in de offerteaanvraag en stelt de raad voor lpa-Acon Assurance B.V. aan te wijzen 
als accountant voor de boekjaren 2017 tot en met 2019 (met een verlengingsmogelijkheid voor de jaren 2020 
en 2021 ). 

Inleiding 
Het huidige contract met EY voor de controle op de jaarrekeningen van de gemeente loopt met de controle van 
het boekjaar 2016 (in juni 2017) af en kan niet meer verlengd worden. 
Voor het afsluiten van een nieuw contract voor de boekjaren 2017 tot en met 2019, met een 
verlengingsmogelijkheid voor de boekjaren 2020 en 2021, is de, door u op 7 november 2016 vastgestelde, 
offertevraag (ID16.04426) Europees aanbesteed via TenderNed. 

De sluitingsdatum voor inschrijvingen was gesteld op 19 januari 2017. Omdat er geen gebruik is gemaakt van 
de mogelijkheid van het inwinnen van inlichtingen en er op TenderNed zichtbaar was dat er geen belangstelling 
was getoond voor onze offerteaanvraag, hebben we onze offerteaanvraag nog eens expliciet onder de 
aandacht gebracht van een aantal accountantskantoren en de inschrijvingsdatum verlengd naar 
31 januari 2017. 

lpa-Acon Assurance B.V. heeft als enige binnen de termijn ingeschreven. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De jaarrekeningen van de gemeente worden gecontroleerd door een onafhankelijke, gekwalificeerde 
accountant. 

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 specifiek hiervoor door u ingestelde selectiecommissie aanbesteding accountancydiensten heeft de offerte 
van lpa-Acon beoordeeld aan de hand van de offerteaanvraag. De commissie heeft in eerste instantie 
vastgesteld dat de offerte voldoet aan de minimumeisen en dat de lpa-Acon voldoet aan de gestelde 
geschiktheidseisen. 
Vervolgens heeft de commissie de inschrijving beoordeeld aan de hand van de kwaliteitscriteria in het 
programma van eisen. De commissie heeft vastgesteld dat de inschrijving naar tevredenheid tegemoet komt 
aan de gestelde eisen. 
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Op grond hiervan stellen wij u voor lpa-Acon aan te wijzen als accountant voor de boekjaren 2017 tot en met 
2019 met een optie voor de jaren 2020 en 2021. 

Maatschappelijk draagvlak 
Het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht. De offerteaanvraag is volgens de Europese richtlijnen 
aanbesteed en de inschrijving van lpa-Acon Assurance B.V. voldoet aan de vastgestelde eisen. 

Het aanwijzen van een accountant is niet expliciet uitgezonderd voor het houden van een referendum. 
Gelet op de gevolgde aanbestedingsprocedure ligt een eventueel referendum echter niet voor de hand. 

Duurzaamheid 
Inschrijver heeft verklaart niet te handelen in strijd met de (internationale) sociale voorwaarden (duurzaam 
inkopen). Daarnaast heeft de inschrijver zich verplicht om 2% van de gefactureerde omzet te besteden aan 
inspanningen in het kader van Social Return. Het team Participatie van de afdeling Sociaal Domein ziet toe op 
de verantwoording in dit kader. 

Financiële consequenties 
De met de opdracht gemoeide kosten kunnen worden opgevangen binnen het reguliere budget voor 
accountancydiensten. 

Communicatie 
Op de gemeentepagina wordt aandacht besteed aan het contracteren van deze nieuwe partner. 
De gunning wordt ook gepubliceerd op TenderNed. 

Realisatie 
Het in eerste instantie publiceren van een voorgenomen gunning is niet nodig omdat er sprake is van één 
inschrijver. Nadat uw raad de accountant heeft aangewezen, wordt de overeenkomst ondertekend. 
De overeenkomst gaat in op 1 juli 2017. 

Den Helder, 23 februari 2017 

De selectiecommissie aanbesteding accountancydiensten, 
namens deze, 

R. Slort, 
voorzitter 
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