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1. Voorstel 

Het contract met de Hofsteenge Zeeman Groep accountants met 1 jaar te verlengen voor het 

jaar 2020. 

 

2. Inleiding 

Voor de gemeente Midden-Groningen moet op grond van artikel 213 van de Gemeentewet een 

accountant worden benoemd. Er is een contract afgesloten met de Hofsteenge Zeeman groep (HZG) 

accountant voor het boekjaar 2019 met de optie tot verlenging van 1 jaar. 

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 de raadsvergadering van 28 maart 2019 heeft de raad van Midden-Groningen besloten tot het 

afsluiten van een contract met de Hofsteenge Zeeman Groep accountants voor 2019 met een optie 

tot verlenging van 1 jaar. Er moet nu bepaald worden of dit contract met 1 jaar wordt verlengd 

voor het jaar 2020. Daarom ligt dit voorstel nu voor. 

6. Argumenten 
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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.   

Het belangrijkste argument hiervoor was dat de controlerende accountant op termijn 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. 

Daarom heeft de raad in de vergadering van 28 maart 2019 op advies van de auditcommissie 

besloten tot het afsluiten van een nieuw contract met HZG accountants voor 2019 met de optie tot 

verlenging van 1 jaar. Dit voor het geval de wijzigende rol van de accountant pas een jaar later zou 

worden ingevoerd.  

Inderdaad is nu de verwachting dat de wijzigende rol van de accountant pas zal gaan gelden vanaf 

het verslagjaar 2021. Daarom ligt nu het voorstel voor om te besluiten tot verlenging van het 

huidige contract met HZG accountants met 1 jaar voor het boekjaar 2020.  

 

7. Kanttekeningen en risico’s 

Geen. 

8. Financiële paragraaf 

De kosten voor HZG accountants zijn voor 2020 nagenoeg hetzelfde als voor 2019 en passen binnen 

het budget hiervoor zoals dat is opgenomen in de begroting. 

 

9. Communicatie 

Dit besluit bekendmaken op de voorgeschreven wijze en “de Hofsteenge Zeeman Groep” over dit 

besluit informeren. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen, 

 

A. Hoogendoorn 

      Burgemeester 
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