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 2013 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 7-01-2013 

Onderwerp: Benoemen van een accountant 

voor de jaren 2013 en 2014 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. Besluiten om Ernst & Young Accountants te benoemen als accountant voor de controle 
van de jaarrekening voor de jaren 2013 en 2014 met de optie deze periode met twee 
maal één jaar te verlengen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Volgens de Controleverordening gemeente Leiderdorp 2004 (vastgesteld door de 

raad op 15 december 2003) wordt de accountantscontrole van de jaarrekening 

opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant. De benoeming van de 

accountant geschiedt voor een periode van vier jaar (artikel 2).  

In hetzelfde artikel 2 wordt geregeld dat het college van B&W, in overleg met de 

raad, de aanbesteding voorbereid. In de geactualiseerde controleverordening die in 

de raad van februari 2013 wordt vastgesteld is de mogelijkheid opgenomen van 

benoeming voor een kortere periode met de optie van verlenging van twee maal 

één jaar. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De aanbesteding voor een nieuwe accountant is dit keer voorbereid door SP 71, in nauw 

overleg met de controller, de senior beleidsmedewerker Financiën en de griffier (de 

begeleidingsgroep). Met input uit de bijeenkomst van de werkgroep Financiën uit de raad 

van 25 juni is de uitnodiging tot inschrijving opgesteld. De voorzitter van de werkgroep 

Financiën, de heer Cooijmans, heeft deze gefiatteerd. Een belangrijke inbreng van de 

werkgroep Financiën bestond uit de wens de accountant te benoemen voor twee in plaats 

van vier jaar (volgens de verordening), met een optie tot verlenging. Dit houdt de optie 

open om voor het boekjaar 2015 en volgende jaren samen met de in SP71 

samenwerkende gemeenten, inclusief SP71 zelf, te kiezen voor een gezamenlijke 

aanbesteding. Dit is uitdrukkelijk een mogelijkheid, er is nog geen besluit over genomen. 
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De uitnodiging is aan een viertal accountantskantoren toegezonden. Alleen Ernst & Young 

en Baker, Tilly, Berk hebben gereageerd. 

Zoals afgesproken in de werkgroep Financiën van 26 juni heeft de begeleidingsgroep 

 samen met de wethouder Financiën en de voorzitter van het presidium de schriftelijke 

offertes beoordeeld en gescoord. Beide kantoren hadden hun offerte op tijd ingeleverd. De 

offertes voldeden aan de eisen die vooraf in het aanbestedingsdocument waren gesteld. 

Het beoordelen van de offertes bestond uit het toekennen van punten op de vooraf 

vastgestelde beoordelingscriteria. Beide kantoren zijn vervolgens uitgenodigd om hun 

offerte nader te presenteren en toe te lichten op 13 november.  

 

Zowel de werkgroep Financiën als de begeleidingsgroep waren aanwezig bij de 

presentaties. Zoals afgesproken hebben alleen de raadsleden uit de werkgroep Financiën 

de presentaties gescoord. Uit de totale scores kwam Ernst & Young als winnaar naar 

voren.  

 

Voorstel aan de raad is dan ook om Ernst & Young als accountant te benoemen voor de 

komende twee jaar. 

 

1.c  Samenhang beleidsvelden 

De aanbesteding heeft in nauw overleg met Financiën en de Controller plaatsgevonden. 

 

2 Beoogd effect 

Het benoemen van een accountant voor de controle van de jaarrekening voor de jaren 

2013 en 2014, met de optie twee maal te verlenen met één jaar (2015 en 2016). 

 

3 Argumenten 

Met het benoemen van een accountant voor de controle van de jaarrekening wordt 

voldaan aan de voorwaarden gesteld in de Controleverordening van de gemeente 

Leiderdorp. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

In een evaluatiegesprek dat de heren Gardeniers, McDaniel en Staal en de griffier op 6 

december hebben gevoerd met Ernst & Young is wederzijds de wens uitgesproken tot 

actiever contact tussen raad en accountant. Voorstel is om twee keer per jaar een gesprek 

tussen accountant en werkgroep Financiën te voeren en eenmaal per jaar een gesprek 

van de accountant met de commissie Bestuur en Maatschappij. 

 
 

 

5    Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6   Communicatie en participatie 

Het benoemingsbesluit publiceren we in het raadsinformatiesysteem. 
 

Kosten, baten en dekking 

De kosten voor de controle van de jaarrekening bedragen voor 2013 en 2014 conform de 

offerte van Ernst & Young 31.540,-exclusief BTW per controlejaar. Ernst & Young gaat er 

daarbij vanuit dat zij bij haar controle van de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp 

gebruik kan maken van een door een accountant gecertificeerde SiSa-bijlage voor wat 

betreft de sociale verzekeringswetten. 

 

7 Evaluatie 

De werkgroep Financiën zal in haar gesprekken met de accountant het functioneren evalueren en 

de bevindingen tijdig voor de volgende aanbesteding, dan wel verlenging, uiterlijk medio 2014, aan 

de raad rapporteren. 

 

 

De griffier 

 

 

 

Mevrouw J.C. Zantingh 

 
 
 
Bijlagen:  de aanbestedingsstukken vindt u in het besloten deel van het RIS bij de werkgroep Financiën 
van 13 november. In het verslag van de werkgroep van 25 juni leest u de overwegingen van de 
werkgroep.  


