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 Griffie Elma Hulspas-Jordaan Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3898  

B&W-besluit    

Uitwisseling    

Raad    11-04-2013 

Agendanummer   11a 

 

Onderwerp:  

Aanbesteding accountantsdiensten 

 

 

Wij stellen voor te besluiten:  

geen gebruik te maken van de optionele verlenging van de overeenkomst met Deloitte 

Accountants B.V. inzake accountantsdiensten. 

 

Bestaand kader:  

- Gemeentewet art. 213 lid 2 

- Overeenkomst gemeente Hillegom-Deloitte Accountants B.V. inzake 

accountantsdiensten van 27 juni 2011 

Doelstelling:  

- Invulling geven aan artikel 213 GW, dat de raad opdraagt een accountant aan te 

wijzen ter controle van de jaarrekening 

- Met de ondersteuning van de accountant, ervoor zorgen dat het financiële beheer 

voldoet aan de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording 

gemeenten en provincies (juistheid, tijdigheid, volledigheid en rechtmatigheid). 

 

Inleiding: 

De overeenkomst met de huidige accountant loopt af per 1 augustus 2013. De 

overeenkomst is op 27 juni 2011 gesloten voor een periode van twee jaar met een 

optionele verlenging van twee maal één jaar. 

Wij stellen u voor niet van de verlengingsoptie gebruik te maken. Dit betekent dat een 

nieuwe aanbesteding wordt opgestart. 

 

Argumenten: 

Er zijn geen redenen om van de verlengingsoptie gebruik te maken. 

Tijdens de voorbereiding van dit voorstel in onze werkgroep zijn diverse aspecten van 

de dienstverlening door de accountant aan de orde gekomen zoals de werkrelatie met 

de ambtelijke organisatie en met de raad (via onze werkgroep), de gang van zaken bij 

de controle van de jaarrekening 2011 en de invulling van de adviesrol door de 

accountant. Op basis hiervan zijn wij tot dit voorstel gekomen. 

 

Het heeft onze voorkeur de accountantsdiensten per 1 augustus 2013 niet Europees, 

maar enkelvoudig onderhands aan te besteden. Onze ervaring met Europese 
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aanbesteding in 2011 was niet positief. De procedure was tijdrovend, omslachtig en 

duur en heeft, althans voor onze gemeente, niet het gewenste voordeel opgeleverd. 

 

Financiële dekking: 

De kosten van de nieuwe aanbestedingsprocedure kunnen binnen de begroting 

worden gedekt. 

 

Urgentie: 

Minimaal drie maanden voor afloop van de overeenkomst dient de gemeente 

schriftelijk contact op te nemen met Deloitte over de mogelijke verlenging. Dit 

betekent dat Deloitte uiterlijk vrijdag 26 april schriftelijk moet zijn geïnformeerd of 

gebruik wordt gemaakt van de optie tot verlenging van de overeenkomst. Hiervoor is 

een raadsbesluit op 11 april nodig. 

 

Kanttekeningen: 

De vertegenwoordigers van de fracties van VVD en Hillegom Progressief hebben hun 

definitieve standpunt in de werkgroepvergadering voorbehouden omdat ze nader 

overleg met hun fracties wilden plegen. 

 

namens de werkgroep Accountantscontrole, 

 

Th.P. Adamse 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Overeenkomst gemeente Hillegom-Deloitte Accountants B.V. inzake accountantsdiensten van 27 juni 2011 

Informatie bij: mevr. E. Hulspas, e.hulspas@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 204 
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Nr.     3. Bestuur\3898 

B&W-besluit    

Uitwisseling    

Raad    11-04-2013   

Agendanummer    

 

 

Onderwerp: 

Aanbesteding accountantsdiensten 

 

 

De  Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van de werkgroep Accountantscontrole, 

 

gelet op het bepaalde in artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet, 

gelet op de Overeenkomst tussen gemeente Hillegom en Deloitte Accountants B.V. 

inzake accountantsdiensten van 27 juni 2011, 

 

besluit:  

geen gebruik te maken van de optionele verlenging van de overeenkomst met Deloitte 

Accountants B.V. inzake accountantsdiensten  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 11 april 2013. 

 

 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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