
GEMEENTE  BEDUM 
 

RAAD : 16 januari 2017 

AGENDAPUNT :     3 

RV-NUMMER : 002 

   

ONDERWERP : Benoeming accountant 

   

VOORGESTELD 

BESLUIT 

: De raad wordt voorgesteld Vallei Accountants te benoemen tot accountant 

voor de controle van jaarrekening (inclusief SiSa-bijlage) en het jaarver-

slag voor de boekjaren 2016 t/m 2019. 

   

TOELICHTING :  

 

Inleiding 

De BMWE-gemeenten en GR Participatie Noord Groningen zijn in het voorjaar 2016 een gezamenlijk 

traject gestart inzake de aanbesteding van de accountancy dienstverlening. 

 

In juni/juli 2016 zijn in de afzonderlijke raden de offerteaanvraag (programma van eisen) vastgesteld. 

Vanuit de reguliere (Europese) aanbestedingsprocedure (deadline 28 september) zijn geen inschrijvingen 

ontvangen. Naar aanleiding van de ontstane situatie is contact gezocht met het ministerie van BZK. Het 

ministerie van BZK heeft de BMWE-gemeenten vervolgens uitstel verleend voor het indienen van de 

jaarstukken 2016 tot 15 augustus 2017 respectievelijk 30 september 2017 (zie brief BZK). 

 

Vervolgtraject 

De BMWE-gemeenten en de GR hebben voldaan aan de aanbestedingsplicht en waren daarmee vrij om 

vanuit ontstane contacten twee accountantskantoren uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. 

 

Gedurende het vervolgtraject hebben de ambtelijke leden van de beoordelingscommissie veelvuldig 

afstemming gehad met de raadsleden die onderdeel zijn van de beoordelingscommissie. Op aangeven van 

de raadsleden is gekozen voor het opvragen van een offerte bij Vallei Accountants. 

 

Offerte 

De offerte is op 4 januari 2017 ontvangen en voldoet aan de oorspronkelijke offerteaanvraag met 

uitzondering van twee onderdelen. Vanwege de huidige marktsituatie moest onderdeel ‘III.3.1 

Referenties’ logischerwijze achterwege gelaten worden aangezien een toetreder tot de gemeentemarkt 

hier niet aan kan voldoen. Verder is bij Vallei Accountants geen sprake van ‘Beroep op derden’. Derhalve 

kon dit onderdeel achterwege blijven. 

 

De offerte (inhoudelijk) en bijhorende verklaringen voldoen aan de daar aan te stellen eisen en geven een 

goede inzage in de wijze waarop Vallei Accountants voornemens is de BMWE-gemeenten en de GR te 

gaan bedienen. De offerte sluit aan op het kennismakingsgesprek. 

 

De kosten voor accountantscontrole bedragen: 

 Bedum     € 36.865 

 De Marne     € 36.225 

 Winsum     € 38.695 

 Eemsmond    € 41.685 

 GR Participatie Noord Groningen € 24.920 

 

De totale kosten bedragen hiermee € 178.390 waarbij opgemerkt dient te worden dat a.g.v. 

verschuivingen van taken naar de GR er mogelijk een verschuiving plaatsvindt van de accountantskosten. 

De totale kosten wijzigen hierbij niet. Verder wordt met betrekking tot het jaar 2019 (eerste jaar van de 



nieuwe gemeente) opgemerkt dat t.z.t. over de prijsstelling nader overleg plaats zal vinden (bepaalde 

werkzaamheden zullen ‘slechts’ 1 keer uitgevoerd worden i.p.v. 4 resp. 5 keer). 

 

Voor Bedum specifiek geldt dat het geoffreerde bedrag past binnen de geraamde middelen voor de 

accountantscontrole in 2017. 

 

Advies beoordelingscommissie 

Gezien de bijzondere marktomstandigheid, de doorlopen procedure rondom de Europese aanbesteding, 

het kennismakingsgesprek en de ontvangen offerte geeft de beoordelingscommissie een positief advies af 

om Vallei Accountants te benoemen als accountant voor de BMWE-gemeenten (m.i.v. 2016) en GR 

Participatie Noord Groningen (m.i.v. 2017). 

 

Hierbij wordt meegegeven dat Vallei Accountants reeds bezig was om toe te treden tot de gemeentemarkt 

hetgeen vanwege de terugtrekkende beweging van de grote accountantskantoren in een stroomversnelling 

is gekomen. (Vallei Accountants is ook in Tiel benoemd als accountant voor het jaar 2016). De leden van 

het controleteam hebben ervaring met de controle van gemeenten. 

 

De BMWE-gemeenten en de GR PNG krijgen de beschikking over één controleteam. Dit heeft tot 

voordeel dat in aanloop naar de herindeling iedereen op dezelfde wijze wordt gecontroleerd. Tevens was 

Vallei Accountants bereidt het contract voor 4 jaar aan te gaan. Deze benoeming voorziet daarmee in een 

structurele oplossing waarbij tot en met het eerste jaar na de herindeling de BMWE-gemeenten en de GR 

voorzien zijn van dezelfde accountant. 

 

Voorstel 

De raad wordt voorgesteld Vallei Accountants te benoemen tot accountant voor de controle van 

jaarrekening (inclusief SiSa-bijlage) en het jaarverslag voor de boekjaren 2016 t/m 2019. 

 

 

 

 Bedum, 10 januari 2017 

 

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, 

   

  De secretaris, De loco-burgemeester, 

   

  R. Wiltjer M. van Dijk 

 


