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De raad besluit: 

Ernst & Young Accountants LLP, Euclideslaan 1 te Utrecht, aan te wijzen als accountant voor het 
verrichten van de controlewerkzaamheden van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening 
voor de verslagjaren 2012 - 2015. 

Inleiding: 

Jaarlijks dient de gemeente een jaarverslag en jaarrekening over het voorgaande boekjaar vast te 
stellen. De jaarrekening dient door een daartoe bevoegde accountant te worden gecontroleerd en te 
worden voorzien van een accountantsverklaring. Omdat het contract met de huidige accountant 
afliep, is gezamenlijk met de gemeente Oudewater de selectie van een nieuwe accountant Europees 
aanbesteed. Uit deze aanbesteding is Ernst & Young naar voren gekomen als meest geschikte 
accountant voor de controle van de jaarrekening van de gemeenten Woerden en Oudewater. 

Bevoegdheid: 

Op grond van artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet is de raad bevoegd de accountant voor de 
controle van de jaarrekening aan te wijzen. 

Beoogd effect: 

De gemeente beschikt per 1 september 2012 over een bevoegde accountant m.b.t. de controle van 
de jaarrekeningen van de boekjaren 2012 -1015. 

Argumenten: 

De gemeenten Woerden en Oudewater hebben, gelet op hun voornemen om tot een samenvoeging 
van de ambtelijke organisaties te komen, de selectie van de accountant gezamenlijk Europees 
aanbesteed. Namens de Auditcommissies van beide gemeenten heeft een projectgroep deze 
aanbesteding begeleid. 

Deze projectgroep bestond uit: 
Dhr. B. de Jong (voorzitter Auditcommissie Woerden); 
Dhr. S. van Hameren (lid Auditcommissie Woerden); 
Mw. J . de Vor (voorzitter Auditcommissie Oudewater); 
Dhr. R. van Aalst (griffier Oudewater); 
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Dhr. R. Engels (sectorhoofd middelen Oudewater); 
Mw. E. Wortman (interne controlefunctionaris Woerden); 
Dhr. F. van den Berg (financieel beleidsadviseur Woerden); 
Dhr. E. Geldorp (griffier Woerden en projectleider). 

Er is gekozen voor het model "EMVI", economisch meest voordelige inschrijving. Op basis van een 
uitgebreid aanbestedingsdocument is Ernst & Young naar voren gekomen als meest geschikte 
accountant voor de controle van de jaarrekening van de gemeenten Woerden en Oudewater. 

Kanttekeningen: 

Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel, het hebben van een "huisaccountant" is wettelijk 
verplicht. 

Financiën: 

De jaarlijkse kosten voor de accountantscontrole worden structureel opgenomen op het budget van 
de gemeenteraad. Dit budget is inclusief eventueel aanvullende opdrachten, die losstaan van de 
standaard jaarcontrole, aan de accountant. Ten opzichte van de programmabegroting 2012 heeft de 
aanbesteding zeker niet ongunstig uitgepakt. Meer informatie over het financiële resultaat van de 
aanbesteding ligt ter inzage bij de griffier. 

Uitvoering: 

Via het ondertekenen van een overeenkomst door beide partijen wordt de samenwerking 
geformaliseerd. 

Communicatie: 

Dit besluit van de raad kan worden gezien als een voorlopige gunning van de opdracht. Na 31 mei 
gaat er conform de aanbestedingswetgeving een termijn van 15 dagen lopen, waarin 
belanghebbende bezwaar kunnen aantekenen. Daarna is het gunnen van de opdracht definitief en 
zal een overeenkomst worden getekend. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Niet van toepassing. 

Bijlagen: 

Alle bij de aanbesteding relevante documenten zijn bij de griffier in te zien. 
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