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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
1. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoennen tot accountant van de gemeente 

Groningen, één en ander onder de voorwaarden die ih de Offerteaanvraag, het programma 
van eisen en de offerte van PWC zijn vastgelegd, voor de periode van 1 ju l i 2016 tot en met 30 
juni 2020, met de optie tot ver lenging van twee jaar; 

2. het college van B&W te mandateren (met het recht tot ondermandaat) ten behoeve van de 
ui tvoering van dit besluit waaronder de definit ieve gunn ing ; 

3. Geheimhouding op te leggen voor de bij lage bij dit raadsvoorstel conform artikel 25 lid 3 
Gemeentewet. 

Samenvatting 

Op 30 jun i 2016 loopt het contract dat de gemeente Groningen heeft met de huidige accountant, 
Ernst&Young, af. Daarom is er een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart waarvoor u als raad in 
september 2015 de offerteaanvraag en het programma van eisen heeft vastgesteld. Er zijn drie 
offertes ingediend, deze zijn beoordeeld en daaruit komt accountantsbureau 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PWC) als beste naar voren, zowel op kwaliteit als qua 
prijs. Daarom stellen we voor de opdracht voor de accountantscontrole te gunnen aan PWC voor de 
komende vier jaar met een optie tot ver lenging met nog twee jaar. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Op 30 jun i 2016 loopt het contract dat de gemeente Groningen heeft met de huidige accountant, 
Ernst&Young, af. Gezien de Europese aanbestedingsregels moet er opn ieuw aanbesteed worden. De 
gemeente is verpl icht om jaarl i jks een accountantscontrole uit te laten voeren op de 
gemeenterekening. Het doel is o m ook na 30 jun i 2016 verzekerd te zijn van een contract met een 
externe accountant die de controle van de jaarrekening ter hand neemt. 

Kader 

Conform artikel 213 van de Gemeentewet wijst de raad een accoutant aan die belast is met de controle van 
de gemeentelijke jaarrekening. De accountant brengt daarbij een accountantsverslag uit en een verslag van 
bevindingen. 

Argumenten en afwegingen 

Op 30 jun i 2016 loopt het contract dat de gemeente Groningen heeft met de huidige accountant, 
Ernst&Young, af. In de vergadering van 30 september 2015 heeft uw raad de offerteaanvraag en het 
programma van eisen ten behoeve van de Europese aanbestedingsprocedure voor het contracteren 
van een accountant voor de periode na 30 jun i 2016 vastgesteld. Oktober 2015 zijn deze documenten 
gepubl iceerd, waarmee de feiteli jke aanbesteding van start is gegaan. Drie accountantsbureaus 
hebben vervolgens een offerte uitgebracht. Deze offertes zijn zowel op het vo ldoen aan de 
(minimum)eisen als kwalitatief beoordeeld. Ook de aangeboden prijzen zijn in de beoordel ing 
meegenomen. Met de kwalitatieve beoordel ing hebben de (raads)leden van het audit commit tee, de 
grif f ier en enkele betrokken ambtenaren zich beziggehouden. De offertes zijn beoordeeld op de 
volgende kwalitatieve onderdelen: 

Controleaanpak; 

Visie op de rol van de accountant voor de raad, onafhankeli jkheid en wijze van rapporteren; 
Visie op de natuurl i jke adviesfunctie. 

De ui tkomst van de procedure is dat PWC als beste naar voren is gekomen, zowel wat betreft prijs als 
op basis van de kwalitatieve beoordel ing. De door PWC gehouden presentatie, die tevens heeft 
gediend als verif icatie van de schriftel i jke antwoorden, heeft niet tot een ander inzicht geleid. Daarom 
stellen w i j voor o m PWC te benoemen tot accountant van de gemeente Groningen voor de periode 
van 1 ju l i 2016 tot en met 30 jun i 2020 (controles 2016 t/m 2019), met een optie tot ver lenging met 
twee jaar (controles 2020 en 2021). Voor nadere details over deze keuze verwi jzen we u naar het 
geheime gunningsadvies, dat op het raadsinformatiesysteem is geplaatst achter de inlogcode. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

nvt 

Financiële consequenties 

nvt 

Overige consequenties 

nvt 

Vervolg 

Wanneer de raad met dit voorstel zal hebben ingestemd, zullen de inschri jvers hierover worden 
geïnformeerd. Daarna zijn zij in de gelegenheid om gedurende een periode van 20 kalenderdagen 
(zgn. Aicaltel-termijn) tegen dit gunningsbeslui t een rechtsmiddel aan te wenden. Als dit niet het geval 
is kan na deze periode definit ief worden gegund. 



Namens het audit committee, 

Inge Jongman, voorzitter 


