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Europese aanbesteding Accountantsdiensten

Voorgesteld besluit:
Het Programma van Eisen Accountantsdiensten vast te stellen
In afwijking van de controleverordening (artikel 2.1) de accountant te benoemen voor een periode van
twee boekjaren met een optie tot verlenging van twee maal één jaar
De raadsleden R. Cruz Linde, F. Bal en M. Gregoire en de portefeuillehouder financiën aan te wijzen
als lid van de beoordelingscommissie
Opdracht te geven aan de beoordelingscommissie om de voorlopige gunningsprocedure uit te voeren
en een voorstel tot aanwijzing van de accountant aan de raad voor te leggen
Geheimhouding op te leggen ex artikel 25 lid 1 Gemeentewet ten aanzien van het Programma van
Eisen tot 29 maart 2013 in verband met het belang genoemd in artikel 10, lid 2, sub g van de Wet
openbaarheid van bestuur (het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden).

Samenvatting
De overeenkomst met de huidige accountant loopt af na de controle van boekjaar 2012, tenzij de raad besluit
de overeenkomst met een jaar te verlengen. Omdat de opdracht het drempelbedrag voor diensten overschrijdt,
moet deze volgens de Europese richtlijn voor Overheidsopdrachten inzake Diensten aanbesteed worden. Een
delegatie uit de raad en de portefeuillehouder financiën, hebben een voorstel voor een Programma van Eisen
opgesteld met de uitgangspunten en gunningcriteria inclusief weging die door de raad moet worden
vastgesteld. Het gunningscriterium kwaliteit weegt daarbij zwaarder dan het gunningscriterium prijs in de
verhouding 60/40.
Waarom naar de Raad?
De gemeenteraad wijst op grond van art. 213 Gemeentewet de accountant aan. Met het vaststellen van het
Programma van Eisen Accountantsdiensten bepaalt de raad de kaders waaraan de nieuwe accountant moet
voldoen. Door het aanwijzen van drie raadsleden is de raad nauw betrokken bij het proces. Uitgegaan wordt
van het aanwijzen van de raadsleden die ook betrokken zijn geweest bij het opstellen van dit voorstel en het
Programma van Eisen. De beoordelingscommissie voert de voorlopige gunningsprocedure uit en leggen een
voorstel tot aanwijzing van de accountant aan de raad voor. Nadat de raad met dit voorstel heeft ingestemd,
kan het college op basis daarvan de definitieve gunning realiseren.
Doelstelling en beoogd effect, met indicator(en)
Voldoen aan de verplichting een accountant aan te wijzen voor de controle en certificering van de
jaarrekening en voor de natuurlijke adviesfunctie aan raad en college.
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Argumenten en alternatieven
Het Programma van Eisen is opgesteld is samenwerking met een delegatie uit de raad. Bij de bespreking is
een aantal zaken naar voren gekomen waar de raad op gewezen moet worden.
In het programma van eisen wordt gesproken over de economisch meest voordelige aanbieding. Hiermee
wordt in inkooptermen bedoeld dat niet alleen de prijs wordt gewogen, maar ook de kwaliteit van de diensten.
Met de voorgestelde weging van de offertes (bladzijde 26) wordt beoogd een zo geobjectiveerd mogelijk
oordeel te vellen over de offertes. Deze werkwijze is bij (Europese) aanbestedingen gebruikelijk.
De natuurlijke adviesfunctie van de accountant aan de raad is net als bij de vorige aanbesteding nadrukkelijk
in het “programma van eisen” opgenomen.
Er is niet voor gekozen een presentatie toe te voegen als gunningscriterium. De argumentatie hiervoor is:
• Indien de uitvoerende persoon goed kan presenteren, wil dat nog niets zeggen over de inhoudelijke
kwaliteit. Dat geeft schijnzekerheid. Daarbij is presenteren niet een wezenlijk onderdeel van de
opdracht.
• Het vooraf formuleren van criteria om een presentatie te beoordelen is risicovol. Objectiviteit is
vereist om te voldoen aan Europese regels en om transparant te kunnen handelen. Een “klik” met de
accountant is bijvoorbeeld subjectief en niet objectief voor beoordeling.
Voorgesteld wordt om de accountant te benoemen voor een periode van twee jaar met een optie tot verlenging
van twee maal één jaar in afwijking van de vijf jaar zoals in de controleverordening is aangegeven. In beginsel
is het uitgangspunt wel dat het contract voor vier jaar uitgenut wordt zodat zoveel mogelijk profijt uit de
overeenkomst gehaald wordt voor beide partijen. Argumenten om toch voor een kortere periode te kiezen zijn:
• De mogelijkheid om in de toekomst aan te kunnen sluiten bij andere gemeenten om indien gewenst
gezamenlijk aan te besteden.
• Om de mogelijkheid open te laten om indien de accountant niet aan onze verwachtingen voldoet
eenvoudig de contractuele relatie te kunnen beeindigen.
Hoe gaan we de doelstelling bereiken en is evaluatie nodig?
De beoordelingscommissie voert de voorlopige gunningsprocedure uit en leggen een voorstel tot aanwijzing
van de accountant aan de raad voor. Nadat de raad met dit voorstel heeft ingestemd, kan het college op basis
daarvan de definitieve gunning realiseren.
Inspraak en Communicatie
N.v.t.
Kosten, baten, dekking
N.v.t.
Bijlage(n):
Offerteaanvraag inclusief Programma van Eisen
Achterliggende documenten:
N.v.t.
R. Cruz Linde
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