
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Afsluiten nieuw accountantscontract 2022    

Steller/telnr.  Peter Kommerij/ 77 27    Bijlagen 1 (geheim) 

Registratienummer  19796-2022 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  nv t    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

1. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen tot accountant van de gemeente Groningen, één en 

 ander onder de voorwaarden die in de Offerteaanvraag en de offerte van PWC zijn vastgelegd, voor de periode 

 van 1 juni 2022 tot en met 30 september 2027, met de optie tot verlenging van  éénmaal twee jaar;  

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

   

 

 Samenvatting     

Op 30 juni 2022 loopt het contract dat de gemeente Groningen heeft met de huidige accountant, PWC af. Daarom is er 

een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart waarvoor u als raad in oktober 2021 de offerteaanvraag hebt vastgesteld. 

Er zijn twee (2) offertes ingediend, deze zijn beoordeeld en daaruit komt accountantsbureau PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V. (PWC) als beste naar voren. Daarom stellen we voor de opdracht voor de accountantscontrole te 

gunnen aan PWC voor de komende vijf jaar met een optie tot verlenging met nog éénmaal twee jaar.  

 

B&W-besluit d.d.:  
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Vanwege het aflopende contract met de huidige accountant op 30 juni 2022 en gezien de Europese aanbestedingsregels 

is de gemeente Groningen genoodzaakt om het accountantscontract aan te besteden. De gemeente is wettelijk verplicht 

om jaarlijks een accountantscontrole uit te laten voeren op de gemeenterekening. Om ook na 30 juni 2022 verzekerd te 

zijn van een contract met een externe accountant voor de controle van de jaarrekening is de aanbesteding ter hand 

genomen.  

 
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     

In de vergadering van 13 oktober 2021 heeft uw raad de offerteaanvraag ten behoeve van de Europese 

aanbestedingsprocedure voor het contracteren van een accountant voor de periode na 30 juni 2022 vastgesteld. Op 15 

oktober 2021 is dit document gepubliceerd, waarmee de feitelijke aanbesteding van start is gegaan. Twee (2) 

accountantsbureaus hebben vervolgens een offerte uitgebracht. Deze offertes zijn zowel op het voldoen aan de 

(minimum)eisen als kwalitatief beoordeeld. Ook de aangeboden prijzen zijn in de beoordeling meegenomen. Met de 

kwalitatieve beoordeling hebben twee leden van het audit committee, de concerncontroller, de betrokken adviseur 

financiën en de plv. griffier zich beziggehouden. De offertes zijn beoordeeld op de volgende kwalitatieve onderdelen:  

- Controle-aanpak;  

- Natuurlijke adviesfunctie;  

- Controleteam; 

- Verdiepingsgesprek op basis van een casus. 

  

De uitkomst van de procedure is dat PWC als beste naar voren is gekomen, op basis van de kwalitatieve beoordeling, 

Deloitte heeft de laagste prijs ingediend met een miniem verschil ten opzichte van PWC. Daarom stellen wij voor om  

PWC te benoemen tot accountant van de gemeente Groningen voor de periode van 1 juni 2022 tot en met 30 september 

2027 (controles 2022 t/m 2026), met een optie tot verlenging met éénmaal twee jaar (controles 2027 en 2028). Voor 

nadere details over deze keuze verwijzen 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 inschrijvers hierover formeel worden geïnformeerd. 

Daarna zijn zij in de gelegenheid om gedurende een periode van 20 kalenderdagen (zgn. Alcaltel-termijn) tegen dit 

gunningsbesluit een rechtsmiddel aan te wenden. Als dit niet het geval is kan na deze periode definitief worden gegund. 
 
Lange Termijn Agenda     

nvt 
 

Namens het audit committee, 

 

Elisabeth Akkerman, voorzitter.  


