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Voorstel 

 

1. De overeenkomst voor accountantsdienstverlening, te verlengen voor controle van de boekjaren 2022 

en 2023, tegen de door de accountant aangeboden prijsstelling onder overigens gelijkblijvende 

condities. 

2. De geheimhouding op de bijlage “Aanbieding samenwerking verlengen Hofsteenge Zeeman groep 

B.V. d.d. 16 april 2021” bekrachtigen (op grond van artikel 25, derde lid Gemeentewet) in verband met 

bescherming van economische belangen van de gemeente. 

 

 

Toelichting op het te nemen besluit 

 

Aanleiding 

In 2016 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van de accountantsdiensten, samen met Blaricum, 

Eemnes, Laren en de Bel combinatie. De opdracht is vervolgens gegund aan Hofsteenge Zeeman Groep 

B.V. voor de controle van de boekjaren 2016 t/m 2019. In de opdracht is de optie opgenomen van 2 maal 

één jaar verlengen. In de raad van november 2019 is besloten tot verlenging met 2 jaar voor de controle 

van de boekjaren 2020 en 2021. Deze overeenkomst loopt dus af na de controle van boekjaar 2021. 

 

Thans dient besloten te worden of de overeenkomst verlengd wordt of dat een nieuwe aanbesteding 

opgestart wordt om tijdig te kunnen beschikken over een nieuwe accountant voor de controle van het 

boekjaar 2022. Onderhandse verlenging met twee jaar blijft voor de opdrachtwaarde onder de grens voor 

Europese aanbesteding, maar wijkt wel af van het eigen inkoopbeleid waarbij aanbesteding bij 3 partijen 

bij contracten met deze waarde de norm is. Het staat de raad vrij van deze norm af te wijken. 

 

Argumentatie

Verlenging van het huidige contract heeft voordelen.   

De huidige accountant is voor ons bekend. Verder is deze accountant eveneens de accountant van de 

regio G&V en de HBEL, gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren alsmede de combinatie.  We weten wat 

we aan elkaar hebben, de organisatie is hen bekend. In het algemeen zijn we tevreden over deze 

accountant.  
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Daarnaast speelt dat juist in deze jaren de rechtmatigheidsverklaring door het college van de grond zal 

moeten komen, en de accountant in de aanbieding een bijzonder passend voorstel doet voor begeleiding 

en ondersteuning.  

 

De contractwaarde van de aanbieding van de accountant voor twee jaar blijft onder de grens voor 

Europese aanbesteding en het staat de raad vrij deze opdracht 1 op 1 te gunnen aan de huidige 

accountant. Een dergelijke verlenging is gebruikelijk in de markt en het betreft de eerste verlenging na 

afloop van de contractperiode. 

Uit overleg met de BEL is gebleken dat ook daar een verlenging met twee jaar van het lopende contract 

wordt voorgesteld aan de raden. Onafhankelijk van de besluitvorming in de BEL wordt voorgesteld voor 

Huizen en samenwerking HBEL te besluiten tot verlenging. De controle van de voorgenomen 

belastingsamenwerking is nog niet in de aanbieding opgenomen maar zal indien deze samenwerking 

wordt gerealiseerd onderdeel gaan uitmaken van de accountantscontrole van Huizen.  

 

Geheimhouding

Geheimhouding op de bijlage (op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur) dient ter 

bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente. Het is in verband met 

toekomstige aanbesteding niet gewenst dat de in de bijlage genoemde tarieven openbaar bekend worden.     

 

Alternatieven

Het alternatief is een nieuw aanbestedingstraject te starten, waarbij het de voorkeur zou hebben dit net 

zoals de vorige keer samen te doen met de BEL gemeenten. 

De verwachting daarbij is echter dat, naast dat dit veel tijd zal vergen, het lastig zal worden om een nieuwe 

accountant te vinden. Dat was in 2016 al een probleem, en dat probleem is landelijk alleen maar groter 

geworden. Tevens bestaat het risico op hogere accountantskosten. 

Om die reden wordt ook voorgesteld nu het besluit te nemen tot verlengen met twee jaar.   

 

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing 

 

Beslistermijn

Er is in het geval besloten wordt niet te verlengen een aanbestedingstraject nodig van ca. 9 maanden, en 

de controle boekjaar 2022 start in september 2022. 

 

Financiële paragraaf

Voor het aanbod van de accountant zie bijgaand vertrouwelijk aanbod. 

De prijsbijstelling in de begroting te verwerken met ingang van de begroting 2023 ten laste van de stelpost 

voor prijsontwikkeling als mutatie bij het opstellen van de begroting 2023. 

 

Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid

Artikel 213 lid 2 Gemeentewet: De raad wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393 

eerste lid, van boek 2 Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de in artikel 197 bedoelde 

jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag 

van bevindingen.

 

Collegeprogramma

Niet van toepassing. 

 

Begroting

Niet van toepassing.



 

 

 

Eerdere besluiten

Raad 7 juli 2016, agendapunt 6, Aanbesteding accountantsdiensten. 

Raad 7 november 2010, agendapunt 7.2, verlengen overeenkomst accountantsdiensten. 

Voorgeschreven procedure

Niet van toepassing.

 

Kader- en beleidsnota’s

Niet van toepassing.

 

Evaluatie

Voor afloop verlengde contract periode tijdig voor aanbesteding in 2023. 

 

Bijlagen

Aanbieding samenwerking verlengen Hofsteenge Zeeman groep B.V. d.d. 16 april 2021 (geheim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies raadscommissie 

 

[in te vullen door raadsgriffier] 

 

Burgemeester en wethouders, 

  

  

  

De secretaris De burgemeester 

  


