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Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Aanwijzing accountant 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-009548 

datum voorstel:   25 augustus 2017 

datum collegevergadering:  -- 

datum raadsvergadering:  14 september 2017 

agendapunt:  10c 

portefeuillehouder:   A. de Jong 

behandelend ambtenaar:  P. Schaddé van Dooren 

e-mailadres:    p.schadde@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

1. Baker Tilly Berk N.V. aan te wijzen als accountant voor de jaren 2017 en 2018 met 

de mogelijkheid tot verlenging voor de jaren 2019 en 2020; 

2. de geheimhouding te bekrachtigen die door de Selectiecommissie gelegd is op de 

beoordelingsmatrix en de motivering op de kwaliteitscriteria. 

 

 

 

 

Inleiding 

Op grond van artikel 213 Gemeentewet wijst de gemeenteraad een accountant aan. Deze 

is belast met de controle van de jaarrekening, het verstrekken van een 

accountantsverklaring en het uitbrengen van een accountantsverslag met bevindingen. 

Onder accountantscontrole valt de controle op de financiële administratie, de getrouwheid 

van de gemeenterekening en de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen en 

het financieel beheer.  

 

In de raad van 18 mei 2017 is besloten tot een gezamenlijke Europese aanbesteding met 

de gemeenten Lisse, Teylingen en de werkorganisatie HLTsamen. 

 

Bestaand kader en context 

 Artikel 213 en 25 Gemeentewet 

 Wet openbaarheid van bestuur artikel 10, eerste lid onder c 

 Aanbestedingswet 2012 artikel 2.57, tweede lid 

 Raadsbesluit 18 mei 2017, aanbesteding accountantsdiensten 

 

Beoogd effect 

Een nieuwe accountant voor twee jaren met de mogelijkheid tot verlenging van nogmaals 

twee jaren. 

 



 

 

Argumenten 

1. Uit de beoordeling van de selectiecommissie blijkt, op basis van de inkoopstrategie 

Accountantsdiensten Hillegom, Lisse, Teylingen en HLTsamen, Baker Tilly Berk N.V. 

het hoogst te scoren met de selectie- en gunningscriteria. 

2. De door de selectiecommissie opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen 

vervalt als hij niet door de raad in de eerstvolgende raadsvergadering wordt 

bekrachtigd (art. 25 Gemeentewet). De geheimhouding is nodig omdat in de stukken 

inschrijfprijzen worden genoemd. De inschrijfprijs van een onderneming is 

bedrijfsgevoelige informatie zoals genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid 

van bestuur, eerste lid onder c.  

Het is ook informatie die in de toekomst van invloed kan zijn op een eerlijke 

mededinging en daarom geheim moet blijven (artikel 2.57, tweede lid, 

Aanbestedingswet 2012). 

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 
Financiële consequenties 

Het aandeel in de totale aanbesteding bedraagt voor de gemeente Hillegom € 33.500. In de 

begroting is een bedrag opgenomen van € 25.500. Dit bedrag is inclusief € 2.000 additionele 

controleopdrachten, zodat de reguliere accountantskosten toenemen met een bedrag van 

€ 10.000. Dit bedrag wordt in de begroting 2018 opgenomen.  

De accountantskosten zijn niet geraamd in de ontwerpbegroting 2018 van de 

werkorganisatie HLTsamen en kunnen kostenverhogend zijn voor de deelnemende 

gemeenten.  

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

De selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter van het bestuur en ambtenaren van 

HLTsamen, vertegenwoordigers uit drie gemeenteraden en griffiers, heeft de twee 

offertes beoordeeld. De aanbestedingsprocedure is begeleid door stichting Rijk. 

 

Duurzaamheid 

Het toevoegen van maatschappelijke waarde is gecreëerd door het toepassen van Social 

Return van tenminste 2% als contractvoorwaarde. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Aan de drie raden en het bestuur van HLTsamen wordt hetzelfde conceptbesluit voorgelegd met 

een aangepaste financiële paragraaf. Zij nemen elk een eigen besluit over de benoeming van de 

accountant. 

 

Urgentie 

Het huidige contract met Baker Tilly Berk loopt af en benoeming van een nieuwe accountant in 

de raad van september is noodzakelijk. De werkzaamheden van de accountant starten met 

ingang van de interim controle in het derde kwartaal 2017. 

 

Evaluatie 

De werkzaamheden van de accountant worden geëvalueerd vóór contractverlenging in 2019. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Beoordelingsmatrix (Geheim) 

2. Motivering op de kwaliteitscriteria (Geheim) 

 
 
De Selectiecommissie 

 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van de Selectiecommissie, 

 

gelet op 

 Gemeentewet artikel 213 en 25 

 Wet openbaarheid van bestuur artikel 10, eerste lid onder c 

 Aanbestedingswet 2012 artikel 2.57, tweede lid 

 het raadsbesluit van 18 mei 2017, Aanbesteding accountantsdiensten, 

 

 

besluit: 

 

1. Baker Tilly Berk N.V. aan te wijzen als accountant voor de jaren 2017 en 2018 met 

de mogelijkheid tot verlenging voor de jaren 2019 en 2020; 

2. de geheimhouding te bekrachtigen die door de Selectiecommissie gelegd is op de 

beoordelingsmatrix en de motivering op de kwaliteitscriteria. 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 september 2017, 

 

 

 

 

drs. A.J. Jaspers A. van Erk 

Plaatsvervangend griffier voorzitter 
 

 


