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Registratienummer: 1415927

Datum voorstel: 5 februari 2018

Commissie: 20 februari 2018

Raadsvoorstel en ontwerPbesl u it

Portefeuillehouder: Butter

Gemeenteraad 20 februari 2018

Samenvatting:
Als resultaat van de door de gemeenteraad goedgekeurde gezamenlijke aanbestedings-
procedure (Purmerend en Beemster) is er een definitieve gunning gedaan.

De raad wordt voorgesteld lpa Acon Assurance BV als accountant aan te wijzen.

lpa Acon verricht vanaf het boekjaar 2016 deze werkzaamheden reeds voor beide gemeenten.

Onderwerp:
Aanwijzen accountant 2018 tlm 2022
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Middenbeemster, 5 februari 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
De raad heeft op 5 september 2017 besloten tot een gezamenlijke aanbesteding met de
gemeente Purmerend voor de accountantsdiensten voor de boekjaren 2018 tot en met2022
De raad heeft op 17 oktober 2017 hiervoor de aanbestedingsdocumenten vastgesteld en de

raadsleden (en leden van de auditcommissie) de heren Schagen en Vinke aangewezen tot
vertegenwoordigers van de raad in het beoordelingsteam.

Oplossingsrichti ngen :

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 een toelichting te geven op de inschrijving en was er gelegenheid

voor het beoordelingsteam om vragen te stellen over eventuele onduidelijkheden. Er is een

voorlopige en daarna, op 2Sjanuari 2018, een definitieve gunning gedaan. Deze gunning is,

conform het aanbestedingsdocument, voor een periode 1 jaar met een optie om de

overeenkomst eenmalig te verlengen met 4 jaar. Er is gegund aan lpa Acon Assurance BV.

lpa Acon verricht deze werkzaamheden reeds (vanaf het boekjaar 2016) voor beide
gemeenten.
De bekrachtiging van de definitieve gunning in de vorm van de aanwijzing door de beide

raden van de accountant, conform artikel 213lid 2 van de Gemeentewet, staat gepland voor
respectievelük 20 februari (Beemster) en 22 februari (Purmerend).

Meetbare doelstelli ngen :

Door de accountant aan te wijzen kan deze de jaarrekening vanaf het boekjaar 2018 tot en

met2022 controleren en daarover het verslag van bevindingen en een accountantsverklaring

aan de raad uitbrengen.

De ingangsdatum van het contract is 1 juli 2018 en het contract loopt, na verlenging, door tot
1 juli 2023.

Financiële consequenties/risico's :

Het accountantskantoor heeft de opdracht geaccepteerd voor een bedrag van € 24.400 (per
jaar). Dit is lager dan waarvoor lpa Acon nu dit werk uitvoert (€.26€28 per jaar).

Communicatie:
Er zal geen bijzondere communicatie over dit besluit plaatsvinden
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Monitori ng/evaluatie :

De auditcommissie bespreekt de uitvoering van de werkzaamheden jaarlijks met accountant
en rapporteert hierover aan de raad.

Voorstel:
lpa Acon Assurance BV aan te wijzen als accountant van de raad van Beemster voor de

controle van de jaarrekening van het jaar 2018 met de optie om de overeenkomst te

verlengen met 4 jaar.

d tsste van

voorzitter

Bijlage(n):
- Raadsbesluit
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 5 februari 2018,

BESLUIT:

lpa Acon Assurance BV aan te wijzen als accountant van de raad van Beemster voor de
controle van de jaarrekening van het jaar 2018 met de optie om de overeenkomst te
verlengen met 4 jaar.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 20 februari 2018.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


