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 Griffie Jan Jaspers Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\2006  

B&W-besluit   -- 

Informatiebijeenkomst  

Voorronde    

Raad    10-02-2011 

Agendanummer   15h 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Aanbesteding accountantsdiensten 

 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

1. te besluiten het aanbestedingsdocument accountantsdiensten vast te stellen; 

2. in te stemmen met het instellen van een selectiecommissie. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:     

- Het Besluit van 16 juli, houdende regels betreffende de procedures voor het 

gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, Stb. 

2005, 408 als gewijzigd bij Stb 2005, 650 en Stb. 2009, 285 

- Het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao) is de Nederlandse 

implementatie van de vigerende algemene Europese aanbestedingsrichtlijn 

2004/18EG 

- Artikel 213 van de Gemeentewet 

- Aanbestedingsdocument 2008-2011 

- Verslag werkgroep accountantscontrole 17 januari 2011 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding: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 de accountant loopt op 31 juli 2011 af. Het presidium heeft 

op 10 november 2010 besloten samen met de gemeenten Teylingen, Lisse en 

Noordwijkerhout een traject van Europese aanbesteding in te gaan, conform het 

advies van de werkgroep accountantscontrole op 12 oktober 2010.  Vanuit de vier 

gemeenten is een werkgroep samengesteld waarin, onder begeleiding van een extern 

bureau, gezamenlijk een aanbestedingsdocument is opgesteld. Dit document is voor 
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advies aan de werkgroep accountantscontrole voorgelegd. De werkgroep heeft hierop 

positief gereageerd.   

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

De gemeenten Hillegom en Lisse hebben een contract met IPA-Acon, Teylingen met 

KPMG en Noordwijkerhout met PWC. Deze contracten lopen allemaal in 2011 af. De 

gemeenten willen op transparante wijze een bewuste keuze maken voor de inhuur 

van deskundigheid op het gebied van de accountantscontrole en daaraan 

gerelateerde advisering voor de komende 2 jaren. Een optie voor verlenging met twee 

jaar is daarin ook opgenomen. Het doel is te voldoen aan de wettelijke verplichtingen 

en een accountant aan te stellen die qua profiel en functievervulling goed past bij de 

gemeenten Hillegom, Noordwijkerhout, Teylingen en Lisse.  

De raad stelt het aanbestedingsdocument accountant inclusief het programma van 

eisen vast, waarna de Europese aanbestedingsprocedure uitgevoerd kan worden. In 

de raadsvergadering van 19 mei 2011 kan dan het besluit worden genomen over de 

aanstelling van de accountant. Er is voor gekozen de vier gemeenten in twee percelen 

te verdelen. Perceel één bestaat uit de gemeenten Lisse en Hillegom. Perceel twee 

bestaat uit de gemeenten Teylingen en Noordwijkerhout. Door het onderverdelen in 

percelen is het mogelijk voor een kleine accountant in te schrijven voor één perceel. 

Voor de beoordeling van de ontvangen offertes wordt een selectiecommissie in het 

leven geroepen. Voorgesteld wordt deze te laten bestaan uit een lid van de werkgroep 

accountantscontrole en een beleidsmedewerker Financiën per gemeente en een 

medewerker van de gezamenlijke griffies (in totaal 9 personen). In het 

aanbestedingsdocument is een nadere beschrijving opgenomen van de procedure, de 

eisen waaraan de inschrijving dient te voldoen, de eisen met betrekking tot de 

selectie van de inschrijvers en de wijze van gunning van de opdracht. 

    

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

De kosten voor een accountant zijn voorzien in de programmabegroting. De kosten 

van de begeleiding door het bureau PSI bedragen € 9.500,- euro. Deze kosten 

worden verdeeld over de vier deelnemende gemeenten. Deze eenmalige kosten zullen 

naar verwachting opgevangen worden door een  financieel voordeel van het 

gezamenlijke aanbestedingstraject.   

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Het contract met de huidige accountant loopt af op 31 juli 2011. Gelet op deze 

datum, de gelijke besluitvorming met de andere drie gemeenten en de procedure bij 

Europese openbare aanbestedingen is het zeer gewenst het aanbestedingsdocument 

in de raad van 10 februari 2011 vast te stellen. Hierdoor is het mogelijk voor het 

zomerreces een nieuwe accountant aan te stellen.  
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Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

In eerste instantie zijn ook de gemeente Noordwijk en de ISD uitgenodigd deel te 

nemen in het aanbestedingstraject. Zij hebben echter besloten een eigen 

aanbestedingstraject te volgen. 

 

 

namens de werkgroep Accountantscontrole, 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan Th.P. Adamse  

griffier voorzitter  

 


