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De raad besluit: 

Mazars Paardekoper Hoffman Accountants N.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel, aan te wijzen 
als accountant voor het verrichten van de controlewerkzaamheden van de in artikel 197 Gemeentewet 
bedoelde jaarrekening voor de boekjaren 2016 - 2017, met een optie tot verlenging van de 
overeenkomst voor tweemaal één jaar. 

Inleiding: 

Jaarlijks dient de gemeenteraad 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 Mazars Paardekoper Hoffman Accountants N.V. (hierna: 
Mazars) naar voren gekomen als geschikte accountant voor de controle van de jaarrekening van de 
gemeenten Woerden en Oudewater. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

Op grond van artikel 213, lid 2 Gemeentewet is de raad het bevoegde orgaan met betrekking tot de 
aanwijzing van de accountant. 

Beoogd effect: 

De gemeente beschikt per 1 september 2016 over een bevoegde accountant voor de controle van 
de jaarrekeningen van de boekjaren 2016 en 2017, en indien tot verlenging wordt besloten ook voor 
de jaren 2018 en 2019. 

Argumenten: 

Aanbesteding 
De gemeenten Woerden en Oudewater hebben de selectie van de accountant gezamenlijk 
Europees aanbesteed. Namens de Auditcommissies van beide gemeenten heeft een projectgroep, 
een aanbestedingsdocument met een Programma van Eisen en Wensen opgesteld. De 
aanbesteding is vervolgens via Aanbestedingskalender op Tenderned gepubliceerd. Hierop heeft 
(slechts) één accountantskantoor een offerte ingediend. Dit heeft te maken met een veranderende 
markt, waarbij een aantal gevestigde namen ervoor kiest om niet meer te inschrijven op dergelijke 
opdrachten, en aan de andere kant de beperkte mogelijkheden van een aantal potentiële inschrijvers 
om in deze periode voldoende tijd vrij te maken om zorgvuldig een offerte op te stellen. 



Beoordeling inschrijving Mazars 
Op 17 mei 2016 is de offerte van Mazars ontvangen. Deze offerte is zorgvuldig beoordeeld door een 
beoordelingsteam. Op 1 juni 2016 heeft de inschrijver een presentatie verzorgd voor het 
beoordelingsteam. 

De offerte en de toelichting op de offerte zijn beoordeeld door onderstaand beoordelingsteam: 
Mevrouw J.J. de Vor, voorzitter auditcommissie Oudewater 
De heer S. van Hameren, voorzitter auditcommissie Woerden 
De heer A. Draisma, lid auditcommissie Woerden 
De heer P. Vonk, teammanager Concernzaken 
De heer R. Engels, beleidsmedewerker Financiën 
Mevrouw E. Wortman, beleidsmedewerker Concernzaken 
De heer O. Vliegenthart, plaatsvervangend griffier gemeente Woerden 

Mazars is na een positieve beoordeling naar voren gekomen als geschikte accountant voor de 
controle van de jaarrekeningen van de gemeente Woerden. 

Kanttekeningen: 

Er heeft slechts één accountantskantoor een offerte ingediend voor de accountantsdiensten in 
Woerden en Oudewater. Dat maakt een vergelijking tussen inschrijvers onmogelijk Desondanks 
heeft de beoordeling uiterst zorgvuldig en kritisch plaatsgevonden en heeft het beoordelingsteam 
namens de Auditcommissie unaniem Mazars geschikt bevonden als 'huisaccountanť voor de 
gemeente Woerden. 

Financiën: 

De jaarlijkse kosten voor de accountantscontrole worden structureel opgenomen in het budget van 
de gemeenteraad. Ten opzichte van de programmabegroting 2016 heeft de aanbesteding 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. Er worden op korte termijn afspraken gemaakt met Mazars over het inwerken, de 
voorbereidingen voor de controle over het boekjaar 2016 en de wijze van afstemming. 

Communicatie: 

Na het besluit door de raden van Woerden en Oudewater zal de opdracht definitief worden gegund 
aan Mazars Paardekoper Hoffman Accountants N.V.. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

12R.00163 en 14R.00380 (aanwijzing accountant boekjaren 2012-2013 en verlenging 2014-2015) 

Bijlagen: 

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

De indiener: Auditcommissie 

De voorzitter De commissiegriffier 

S. van Hameren 


