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Raadsvoorstel Besluitvormend 

 

Aanbesteding accountantsdiensten 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:    

datum voorstel:    

datum collegevergadering:   

datum raadsvergadering:  18 mei 2017 

agendapunt:   

portefeuillehouder:   A. de Jong 

behandelend ambtenaar:  E. Hulspas-Jordaan 

e-mailadres:    e.hulspas@hillegom.nl 

telefoonnummer: 0252 537204 

 

 

Wij stellen voor: 

1. het Programma van eisen en de Inkoopstrategie voor de accountantsdiensten 2017 vast 

te stellen; 

2. geheimhouding op te leggen ex artikel 25 Gemeentewet, eerste lid, ten aanzien van 

deze aanbestedingsdocumenten op grond van artikel 10, tweede lid onder b en g Wet 

openbaarheid van bestuur. De geheimhoudingsplicht eindigt als het aanwijzingsbesluit is 

genomen; 

3. een selectiecommissie in te stellen bestaande uit: van elke gemeente een raadslid, de 

griffier en de financiële ondersteuner, de financiële ondersteuner van HLTsamen en een 

adviseur van Stichting RIJK; 

4. voor Hillegom het raadslid de heer T.P. Adamse te benoemen als lid van de 

selectiecommissie. 

 

 

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. 

Het huidige contract met Baker Tilly Berk (BTB) loopt op 18 oktober 2017 af. 

Op 16 maart heeft het presidium aangegeven de aanbesteding van de accountantsdiensten 

gezamenlijk met Lisse, Teylingen en HLTsamen te willen doen, om tot een keuze van één 

accountant voor alle vier de organisaties te komen. 

 

Bestaand kader en context 

 Artikel 213 en 25, eerste lid, Gemeentewet 

 Wet openbaarheid van bestuur artikel 10, tweede lid onder b en g 

 Het contract met BTB, dat op 13-10-2016 is verlengd tot 18-10-2017 

 

Beoogd effect 

Een zorgvuldige aanbestedingsprocedure voor de aanwijzing van de accountant 2017-2018 en 

het komen tot één accountant voor Hillegom, Lisse, Teylingen en HLTsamen. 
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Argumenten 

1a. De aanbestedingsdocumenten omvatten informatie over en de procedure voor de 

aanbesteding en het programma van eisen. 

1b. Eén gezamenlijke accountant voor Hillegom, Lisse, Teylingen en HLTsamen 

vereenvoudigd de werkzaamheden bij de controles. Afstemming tussen de 4 

administraties is met één accountant eenvoudiger en voorkomt extra werkzaamheden.  

2. Openbaarmaking van de aanbestedingsdocumenten zou betekenen dat de strategie, 

keuzes en overwegingen worden prijsgegeven en zou de inschrijvingen van de kantoren 

beïnvloeden. De Wet openbaarheid van bestuur artikel 10, tweede lid onder b en g geeft 

aan dat openbaarheid achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt 

tegen:  

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke 

lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; 

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 

derden. 

3. Een selectiecommissie kan namens de raad de kandidaten beoordelen en een voorstel 

aan de raad voor de benoeming voorleggen. De voorgestelde samenstelling waarborgt 

een goede vertegenwoordiging van zowel de drie gemeenten als HLTsamen. 

4. De heer Adamse is als voorzitter van de Auditcommissie zeer geschikt voor deze taak en 

is bereid in de selectiecommissie zitting te nemen. 

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 
Financiële consequenties 

De kosten voor de aanbesteding worden gedekt binnen de Programmabegroting. 

 
Aanpak, uitvoering en participatie 

De selectiecommissie zal een benoemingsvoorstel aan de raad voorleggen. De drie raden en het 

bestuur van HLTsamen nemen elk een eigen besluit over de benoeming van de accountant. 
 
Duurzaamheid 

Het toevoegen van maatschappelijke waarde wordt gecreëerd door het toepassen van Social 
Return van tenminste 2% als contractvoorwaarde. 
 
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

In Lisse en Teylingen wordt hetzelfde voorstel, voor wat betreft punten 1 en 2, aan de raad 

aangeboden ter vaststelling.  

 

Urgentie 

Omdat het contract met Baker Tilly Berk afloopt is het noodzakelijk dat de raad, met het nu gevraagde 

besluit, de procedure voor een nieuwe benoeming op 18 mei start. 

 

Evaluatie 

De gevolgde procedure zal t.z.t. in de Auditcommissie worden geëvalueerd. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Programma van eisen aanbesteding Accountantsdiensten HLT201701 – 41746 Gemeente 

Hillegom, Gemeente Lisse, Gemeente Teylingen, HLTsamen 

2. Inkoopstrategie Accountantsdiensten Hillegom, Lisse, Teylingen en HLTsamen 

3. Conceptverslag Auditcommissie 19 april 2017 

 

 

Namens de Auditcommissie, 

 

J.A. van Rijn, 

wnd. voorzitter



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom 

 

gelezen het voorstel van de Auditcommissie, 

 

gelet op, 

 artikel 213 Gemeentewet 

 artikel 25 Gemeentewet 

 artikel 10, tweede lid onder b en g, Wet openbaarheid van bestuur, 

 

besluit: 

 

1. het Programma van eisen en de Inkoopstrategie voor de accountantsdiensten 2017 vast te 

stellen; 

2. geheimhouding op te leggen ex artikel 25 Gemeentewet, eerste lid, ten aanzien van deze 

aanbestedingsdocumenten op grond van artikel 10, tweede lid onder b en g Wet 

openbaarheid van bestuur; 

3. een selectiecommissie in te stellen bestaande uit: van elke gemeente een raadslid, de 

griffier en de financiële ondersteuner, de financiële ondersteuner van HLTsamen en een 

adviseur van Stichting RIJK; 

4. voor Hillegom het raadslid de heer T.P. Adamse te benoemen als lid van de 

selectiecommissie. 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 18 mei 2017 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
 


