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VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 
Registratienummer: 1208094 
Bijlage(n) 1  
Onderwerp Aanwijzen accountant 2015 – 2020 
 

Middenbeemster, 22 juni 2015 
 
Aan de raad 
 
Inleiding en probleemstelling 
De raad heeft op 16 december 2014 besloten tot een gezamenlijke aanbesteding met de 
gemeente Purmerend voor de accountantsdiensten voor de boekjaren 2015 tot en met 2019. 
Hiervoor heeft de raad twee raadsleden, te weten mevrouw Van Boven en de heer Vinke, tot 
lid en één raadslid tot plaatsvervangend lid, de heer Schagen, benoemd als de 
vertegenwoordigers in de beoordelingscommissie. 
In het kader van deze procedure heeft de raad op 24 maart 2015 het aanbestedings-
document goedgekeurd. 
 
Oplossingsrichting 
De aanbestedingsprocedure is uitgevoerd. Op de via Tenderned opengestelde 
aanbestedingsprocedure hebben een aantal partijen ingeschreven. De accountantskantoren 
zijn beoordeeld conform het aanbestedingsdocument. Vervolgens zijn de kantoren in de 
gelegenheid gesteld om aan de hand van een casus een presentatie te geven aan de leden 
van de beoordelingscommissie. 
 
Er is voorlopige gunning gedaan. Deze (voorlopige) gunning is, conform het 
aanbestedingsdocument, voor een periode van vijf (boek)jaren. De definitieve gunning heeft 
plaatsgevonden op 22 juni 2015. Er is gegund aan Deloitte Accountants B.V. 
 
De bekrachtiging van deze definitieve gunning in de vorm van de aanwijzing door de beide 
raden van de accountant, conform artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet, staat gepland voor 
respectievelijk 24 juni (Purmerend) en 30 juni (Beemster). 
 
Meetbare doelstelling 
Door de accountant aan te wijzen kan deze de jaarrekening vanaf het boekjaar 2015 tot en 
met 2019 controleren en daarover het verslag van bevindingen en een accountantsverklaring 
aan de raad uitbrengen. 
 
De ingangsdatum van het contract is 1 juli 2015 en het contract loopt door tot 1 juli 2020. 
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Financiële consequenties 
Het accountantskantoor zal de opdracht voor een bedrag van € 23.490 (per jaar) accepteren. 
Dit bedrag zal in de begroting worden verwerkt. Hiermee wordt een besparing gerealiseerd 
(de huidige kosten bedragen gemiddeld € 30.000 per jaar). 
 
Overige consequenties 
- 
 
Monitoring evaluatie 
-  
 
Voorgesteld besluit 
Deloitte Accountants B.V. aan te wijzen als nieuwe accountant van de raad van Beemster 
voor de controle van de jaarrekening van de jaren 2015 tot en met 2019.  
 
Communicatie/Participatie 
Er zal geen bijzondere communicatie over dit besluit plaatsvinden. 
 
 


