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Aanbesteding accountant voor 2019 en mogelijk 2020

1. Voorstel
Het afsluiten van een contract met HZG accountants voor 2019 met een optie tot verlenging
van 1 jaar.
2. Inleiding
Voor de gemeente Midden-Groningen moet op grond van artikel 213 van de Gemeentewet een
accountant worden benoemd. Voor 2017 en 2018 heeft de gemeente Midden-Groningen een
contract met HZG accountants. Voor 2019 moet er een nieuw contract worden afgesloten.
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 het voorjaar is 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 bekrachtigen, wat de
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raad van Midden-Groningen op 2 januari 2018 heeft gedaan. Voor 2019 moet er gekeken worden
naar een nieuw contract. Daarom ligt dit voorstel nu voor.
6. Argumenten
Eerder heeft de auditcommissie unaniem ingestemd met het voorstel om de aanbesteding voor een
accountant met 1 jaar uit te stellen én de samenwerking met HZG-Accountants te verlengen voor 1
jaar. Met de volgende argumenten werd dat voorstel onderbouwd:
1) wijzigende rol van de accountant
2) de marktomstandigheden
3) het ontwikkelstadium van de nieuwe organisatie
4) financiële redenen
5) de administratieve lasten.
Het eerste argument is het meest zwaarwegende, dit houdt in dat de controlerende accountant
ingaande 2020 niet langer een oordeel zal geven over de rechtmatige totstandkoming van de baten
en lasten alsmede de balansmutaties. Vanaf dat moment moet het college zich zelf aan de raad
gaan verantwoorden over de rechtmatigheid van de baten en lasten.
De auditcommissie was unaniem akkoord met het voorstel middels het afsluiten van een nieuw
contract voor 2019 op rechtmatige wijze te regelen.
Alle 5 bovenvermelde argumenten zijn nog steeds onverminderd van kracht. Echter, het lijkt
inmiddels realistischer dat het belangrijkste argument, de wijzigende rol van de accountant,
waarschijnlijk pas zal gaan gelden vanaf het verslagjaar 2021. In de eerdere memo aan de
auditcommissie werd uitgegaan van verslagjaar 2020. Voor de hand ligt dan ook nu te besluiten tot
het aangaan van een nieuw contract met HZG-accountants voor 2019 met een optie voor verlenging
met 1 jaar. Van die optie zal gebruik worden gemaakt als het College zich pas ingaande 2021 (i.p.v.
2020) zal gaan verantwoorden over de rechtmatigheid.

7. Kanttekeningen en risico’s
Geen.
8. Financiële paragraaf
De taken voor de gemeente Midden-Groningen zijn in 2019 en 2020 niet fundamenteel anders dan
over 2018, zodat de vaste indexatie van 2,5% per jaar van toepassing is. De controlekosten blijven
ruimschoots binnen het in de begroting 2019 opgenomen structurele budget.
Communicatie
Het besluit om “de Hofsteenge Zeeman Groep” te benoemen als accountant voor 2019
bekendmaken op de voorgeschreven wijze en “de Hofsteenge Zeeman Groep” over dit besluit
informeren.
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De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen,

Adriaan Hoogendoorn
Burgemeester

