
Raadsvoorstel Besluitvormend

Wijziging Controleverordening gemeente Hillegom

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: 
datum voorstel: 19 oktober 2020
datum collegevergadering: ---
datum raadsvergadering: 10 december 2020
agendapunt:
portefeuillehouder: Anne de Jong
behandelend ambtenaar: Gijs van Dooren
e-mailadres: g.vandooren@hillegom.nl

Wij stellen voor:

de Verordening tot eerste wijziging van de Controleverordening gemeente Hillegom vast te 
stellen. 

Inleiding
Op 23 september 2020 hebben de auditcommissies van Hillegom, Lisse en Teylingen besloten om 
met HLTsamen gezamenlijk de accountantsdiensten aan te besteden. In het conceptprogramma 
van eisen (PvE) voor deze aanbesteding gaan zij uit van een gunning voor een periode van 4 jaar. 
In de huidige Controleverordening gemeente Hillegom staat dat de benoeming van de accountant 
voor een periode van 3 jaar geschiedt. De auditcommissie van Hillegom stelt daarom voor de 
benoemingstermijn uit de controleverordening te schrappen.

Bestaand kader en context
- Controleverordening gemeente Hillegom
- Besluit Accountantscontrole decentrale overheden
- Gemeentewet art. 213

Beoogd effect
Opheffing van de strijdigheid van de beoogde aanbesteding met de controleverordening.

Argumenten
1. Door de benoemingstermijn uit artikel 2 lid 1 te schrappen is de raad niet meer beperkt in zijn 

keuze voor een bepaalde benoemingstermijn.
2. Hierdoor wordt het mogelijk om een accountant voor een periode van 4 jaar aan te wijzen, 

zonder te handelen in strijd met de controleverordening.

Kanttekeningen
De benoemingstermijn is wellicht indertijd opgenomen om te voorkomen dat accountants voor een 
te lange periode worden aangesteld. Dit is onwenselijk met het oog op de objectiviteit van de 
accountant. Maar de raad bepaalt zelf bij elke aanbesteding voor welke termijn deze zal gelden en 
kan hier dus steeds alert op zijn.



Financiële consequenties
n.v.t.

Aanpak, uitvoering en participatie
Zodra de Verordening tot eerste wijziging van de Controleverordening gemeente Hillegom is 
vastgesteld kan de raad het programma van eisen voor de aanbesteding van de 
accountantsdiensten vaststellen.

Duurzaamheid
n.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel ligt alleen in Hillegom voor. Een aanbesteding van de accountantsdiensten voor 4 jaar 
past binnen de controleverordeningen van de gemeenten Lisse en Teylingen. 

Urgentie
Om het aanbestedingsproces voor de accountantsdiensten niet te vertragen moet de wijziging van 
controleverordening in de raad van 10 december 2020 worden vastgesteld. 

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen en achtergrondinformatie
Controleverordening gemeente Hillegom, vastgesteld op 10 juli 2003.

namens de Auditcommissie, 

De heer M. Roelofs,
voorzitter



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van de auditcommissie met als onderwerp Wijziging Controleverordening 
gemeente Hillegom, 

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 213 van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen de 

Verordening tot eerste wijziging van de Controleverordening gemeente 
Hillegom

Artikel I
In artikel 2 lid 1 wordt geschrapt: “De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode 
van 3 jaar.”

Artikel ll
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 december 2020,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter
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