Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel

Commissie
Bestuur en Financiën

Onderwerp
Aanbesteden accountant controlejaren 2019-2020

Portefeuillehouder
J.W.E. Klomps

Begrotingswijziging
n.v.t.

Organisatie onderdeel
Griffie

Datum raadsvergadering

E-mail opsteller
jacqueline.willenborg.gr@stichtsevecht.nl

2 oktober 2018
Datum commissievergadering
11 september 2018

Telefoonnummer opsteller
0346254200
Registratie nummer
Z/18/132118-VB/18/93685

Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. De aanbestedingsprocedure voor de accountantscontrole voor de controlejaren 2019-2020 te
starten.
2. De inkoopstrategie in het Beschrijvend document ‘Europese openbare aanbesteding
Accountantsdiensten gemeente Stichtse Vecht’ 95198 voor de aanbesteding vast te stellen met
de volgende beslispunten:
a. Samenstellen inkoopteam bestaande uit de leden zoals in het voorstel opgenomen;
b. Social return als eis (6 maanden dienstverband of € 15.000 boete);
c. Duurzaam ondernemen is in de onderneming geborgd;
d. Contractperiode 2 controlejaren en 1 x 2 optiejaren (2021 en 2022);
e. Europees aan te besteden;
f. Mandaat te verlenen aan het inkoopteam op functie tot het moment van voornemen tot
gunning;
g. Mandaat te verlenen aan de Auditcommissie voor het uitspreken van voornemen tot gunning
en definitieve gunning;
h. Verhouding van 30% prijs en 70% kwaliteit;
i. Verhouding voor de kwaliteit is 25% implementatieplan, 35% Jaarlijkse Accountantscontrole,
20% Controleteam en 20% Rapportage.
3. De door het college opgelegde geheimhouding op de bij het voorstel behorende bijlage 5,
‘Financiën en risico’s’ te bekrachtigen, op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.
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Bijlagen
1. Beschrijvend document ‘Europese openbare aanbesteding Accountantsdiensten gemeente
Stichtse Vecht’ 95198
2. Inkoopplan Aanbesteding Accountantsdiensten
3. Dienstverleningsovereenkomst
4. Prijsinvulblad

cc626330-eb3b-438d-b9b9-

Samenvatting
Het contract met de huidige accountant loopt tot en met de jaarrekening 2018. Voor de controle van
de jaarrekening vanaf controlejaar 2019 is het noodzakelijk dat er een nieuw contract met een
accountant wordt afgesloten. Hiervoor dient de aanbestedingsprocedure te worden gestart.
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5. Financien en risico’s (Geheim, ligt bij de griffie ter inzage)
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wijst de gemeenteraad een accountant aan belast
met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het
uitbrengen van een verslag van bevindingen.
Argumenten
De gemeente Stichtse Vecht heeft een contract met een accountantskantoor voor de levering van
accountantsdiensten tot en met de controle van de jaarrekening 2018. De huidige overeenkomst is
destijds aanbesteed voor 2 jaar en met 2 jaar verlengd.
Voor de controle van de jaarrekening vanaf 2019 is het noodzakelijk dat er een nieuw contract met
een accountant wordt afgesloten. Hiervoor moet een aanbestedingsprocedure worden gestart.
Op grond van de Controleverordening gemeente Stichtse Vecht wordt de accountant door de raad
benoemd. Het college bereidt in overleg met de raad de aanbesteding van de accountantscontrole
voor. De raad stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast.
In het geval van een Europese aanbesteding stelt de raad voor de selectie de selectiecriteria vast en
per selectiecriterium de bijbehorende weging.
Op grond van de Verordening op de Auditcommissie Stichtse Vecht bereidt de Auditcommissie de
selectie van de accountant voor.
Voor de aanbesteding is een Inkoopstrategie opgesteld. In de Inkoopstrategie is een aantal
beslispunten opgenomen waarmee de raad met vaststelling van het document instemt. Wij verwijzen
u naar het bijgevoegde Beschrijvend document ‘Europese openbare aanbesteding
Accountantsdiensten gemeente Stichtse Vecht’ 95198.
Belangrijk beslispunt betreft het voorstel om het proces van de aanbesteding tot het voornemen tot
gunning te mandateren aan het inkoopteam en het uitspreken van het voornemen tot gunning en de
definitieve gunning te mandateren aan de Auditcommissie.
Voorgesteld wordt een inkoopteam samen te stellen waarin zitting hebben 2 leden van de
Auditcommissie (M.J. van Dijk en A.L. Wisseborn), de teamleider financiën, een medewerker van het
team financiën, twee medewerkers van het team Audit en een raadsadviseur van de griffie
(projectleider) en aan hen mandaat te verlenen om het aanbestedingsproces te voeren tot het
voornemen tot gunning. De raadsadviseur van de griffie beoordeelt de offertes niet. De
procesbegeleiding wordt uitgevoerd door Tender People B.V.
Tevens wordt voorgesteld aan de Auditcommissie mandaat te verlenen tot het uitspreken van het
voornemen tot gunning en het doen van de definitieve gunning. De raad wordt geïnformeerd over het
voornemen tot gunning.

In de Auditcommissie is een opmerking gemaakt over de eis van social return. Deze zou erg stringent
zijn. In dat kader is gemeld dat dit beleid als zodanig is vastgesteld. De projectleider social return
gaat na de gunning in overleg met de partij om te kijken op welke wijze deze eis feitelijk ingevuld gaat
worden. Daar vindt maatwerk plaats.
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Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Aanbesteding heeft plaatsgevonden conform de regelgeving m.b.t. inkoop en aanbesteding.
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Advies Auditcommissie
De Auditcommissie heeft de stukken voor de aanbesteding van de accountant op 4 juli 2018
besproken en stemt hiermee in, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen. De stukken zijn
hierop aangepast.
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Op grond van de Controleverordening gemeente Stichtse Vecht wordt de accountant door de raad
benoemd.
Kanttekeningen
Zie onder financiële paragraaf.
Daarnaast is het van belang om in januari 2019 een accountant aan te wijzen, om te voldoen aan de
‘Controleverordening gemeente Stichtse Vecht’, ex. artikel 213 Gemeentewet.
Communicatie
N.v.t.
Financiën, risico’s en indicatoren
Zie geheime bijlage 5.
De in bijlage 5 ‘Financiën en risico’s’ opgenomen financiële gegevens zijn geheim. Openbaarmaking
zou tot gevolg kunnen hebben dat toekomstige partijen bij de aanbesteding hun aanbieding hierop
kunnen aanpassen, hetgeen nadelig kan zijn voor de gemeente. Het belang van openbaarheid weegt
daarom niet op tegen de economische of financiële belangen van de gemeente.
Vervolg
Na vaststelling door de raad kan de aanbesteding worden gepubliceerd in Negometrix.
21 augustus 2018
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Burgemeester
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Gemeentesecretaris
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