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Onderwerp: Bekrachtiging benoeming accountant Midden-Groningen 2018

1. Voorstel
De benoeming van Hofsteenge Zeeman Groep als accountant voor 2018 voor de 
gemeente Midden-Groningen te bekrachtigen.

2. Inleiding
Voor de gemeente Midden-Groningen moet op grond van artikel 213 van de 
Gemeentewet een accountant worden benoemd. Dit voorstel voorziet daarin.

3. Bevoegdheid van de raad
Op basis van artikel 213 van de Gemeentewet wijst de raad een of meer accountants 
aan, belast met de controle van de Jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.

4. Beoogd effect
Met dit besluit voldoet de raad van Midden-Groningen aan de wettelijke verplichting in 
artikel 213 van de Gemeentewet.

5. Historische context
In 2017 is hierop al voorgesorteerd omdat de HSSM gemeenten voor 2017 al op zoek 
moesten naar een nieuwe accountant en dat gezamenlijk hebben opgepakt. De 
raadswerkgroep financiën voor HSSM en de Klankbordgroep Midden-Groningen hebben 
hierover positief geadviseerd. In het voorjaar is daarom in de drie HSSM raden besloten 
om “de Hofsteenge Zeeman Groep” als accountant te benoemen voor de drie HSSM 
gemeenten voor 2017. Verder is hierbij door de HSSM raden besloten in te stemmen 
met het voorstel om  “de Hofsteenge Zeeman Groep” voor het jaar 2018 te benoemen 
als accountant voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen, mits de gemeenteraad van 
Midden-Groningen dit besluit in de raadsvergadering van 2 januari 2018 zou 
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bekrachtigen. Dat is de reden dat  dit voorstel nu voor ligt.

6. Argumenten
Er is voor de benoeming van een accountant voor 2017 een onderhands offertetraject 
geweest.
Op basis van 3 opgevraagde offertes was er een voorkeur voor één accountant, “de 
Hofsteenge Zeeman Groep”. Deze accountant is uitgenodigd in de raadswerkgroep 
financiën om zich voor te stellen door middel van een presentatie aan de 
raadswerkgroep financiën op 28 februari 2017, hierbij waren alle drie HSSM 
gemeenten met twee of drie raadsleden vertegenwoordigd. 
De raadswerkgroep financiën was positief over de presentatie van deze accountant, te 
weten “de Hofsteenge Zeeman Groep”. Ook was de werkgroep positief over de 
voorgestelde aanpak om zowel voor 2017 als voor 2018 de controlewerkzaamheden te 
doen. “De Hofsteenge Zeeman Groep” kon voor een looptijd van 2 jaar scherper 
offreren en voor de gemeente Midden-Groningen voorkomt dit in 2018 de 
aanloopproblemen met mogelijk weer een nieuwe accountant. 
Daarom hebben de raadswerkgroep financiën en de Klankbordgroep Midden-Groningen 
aan de drie gemeenteraden geadviseerd om de Hofsteenge Zeeman Groep zowel voor 
2017 als voor 2018 als accountant te benoemen. Voor 2018 gold hierbij de volgende 
voorwaarde: mits de gemeenteraad van Midden-Groningen dit voorstel begin 2018 
bekrachtigt. In de loop van 2018 kan de nieuwe raad van Midden-Groningen een 
Europese aanbesteding opstarten en daarbij zelf de accountant kiezen voor 2019 en de 
daarop volgende jaren. 
De raadswerkgroep financiën en de Klankbordgroep HSSM hebben hierover positief 
geadviseerd.

7. Financiële paragraaf
De prijs in de offerte lag beneden de Europese aanbestedingsdrempel.

8. Communicatie
Het besluit om “de Hofsteenge Zeeman Groep” te benoemen als accountant 
bekendmaken op de voorgeschreven wijze en “de Hofsteenge Zeeman Groep” over dit 
besluit informeren.

De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen,
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Rein Munniksma
Waarnemend burgemeester


