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PROGRAMMA VAN EISEN ACCOUNTANTSCONTROLE 2011 en 2012 
 
 
1. INLEIDING 
Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wijst de gemeenteraad één of meer accountants als 

bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan belast met de controle 

van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van 

een verslag van bevindingen. 

 

De voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarsen hadden een contract met een 

accountantskantoor voor de levering van accountantsdiensten tot en met de controle van de 

jaarrekeningen 2010. 

 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht wenst opdracht te geven voor de controle 2011 en 2012 

conform het gestelde in de controleverordening gemeente Stichtse Vecht en de in dit Programma van 

Eisen beschreven voorwaarden. 

In dit Programma van Eisen vindt u alle informatie over het project en de wijze waarop u een offerte 

kunt indienen. Deze onderhandse aanbesteding vindt plaats conform het inkoopbeleid van de 

gemeente Maarssen in afwachting van de (tijdelijke) budgethoudersregeling Stichtse Vecht. 

 

2. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENTE STICHTSE VECHT 
De gemeente Stichtse Vecht is ontstaan per 1 januari 2011 uit een fusie van de voormalige 

gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Stichtse Vecht is een gemeente met 63.000 inwoners en 

12 kernen en na Utrecht en Amersfoort de derde gemeente binnen de provincie Utrecht.  

De ambtelijke organisatie bestaat uit vijf afdelingen: Publiekszaken, Ontwikkeling, Wijken en kernen, 

Veiligheid, vergunningen en handhaving en Interne Dienstverlening. Verder is er een Griffie, 

Projectbureau, Concernstaf en Kabinet. 

 

Enkele kerngegevens per 1 januari 2011: 

 

Aantal inwoners 62.781 

Oppervlakte (in ha) 10.686 

Aantal woonruimten 27.914 

Totale lasten begroting 2011 105.365 (x 1.000) 

Balanstotaal jaarrekening 2010 161.521 (x 1.000) per 31-12-2010 voor consolidatie 

Vaste activa per 31-12-2010 136.879 (x 1.000) per 31-12-2010 voor consolidatie 

Eigen financieringsmiddelen per 31-12-2010   60.889 (x 1.000) per 31-12-2010 voor consolidatie 

Aantal medewerkers ca 400 

Aantal formatieplaatsen (fte’s) 352,09 

 

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de volgende bijlagen bij dit programma van eisen: 

1. Schema organisatiestructuur. 

2. Programmarekening 2010 en functionele jaarrekening 2010 (van de drie voormalige gemeenten). 

3. Programmabegroting 2011. 

4. Verordeningen ex.artikel 212, 213 en 213a Gemeentwet. 

 

 

3. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 
De omvang van de dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen: 

a. De controle van de jaarrekening; 

b. Het afgeven van wettelijk vereiste verklaringen (deelverklaringen); 

c. Natuurlijke adviesfunctie. 

 

 



 3 

Ad a. De controle van de jaarrekening 

In overeenstemming met het wettelijk kader (artikel 213 Gemeentewet) behelst de controle van de 

gemeentelijke jaarrekening: 

 De getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa 

en passiva; 

 Het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming 

met de begroting en de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke 

verordeningen; 

 De inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze 

een getrouwe en rechtvaardige verantwoording mogelijk maken; 

 Het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de of 

krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels als bedoeld in artikel 186 

Gemeentewet (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); 

 De verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 

 

Goedkeurings-en rapporteringstolerantie 

In het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) zijn minimumeisen voor de in de 

controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. 

De accountant gebruikt ten behoeve van zijn oordeelsvorming over de jaarrekening de in het BAPG 

opgenomen wettelijke minimumeisen, te weten: 

 

 

 Strekking accountantsverklaring 

 

Goedkeurings- 

tolerantie 

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de 

jaarrekening          

(% lasten) 

≤ 1% >1%  < 3%  --- ≥ 3% 

Onzekerheden in de 

controle  

(% lasten) 

≤ 3% >3%  < 10% ≥ 10% --- 

 

Voor de rapporteringstolerantie geldt als maatstaf dat de accountant in zijn rapport van bevindingen 

geconstateerde fouten en onzekerheden ≥ € 50.000,-- dient te vermelden. Het staat de accountant 

daarnaast vrij om naar eigen inzicht  “belangrijke” bevindingen in zijn rapport op te nemen. 

 

 

Ad b. Het afgeven van wettelijk vereiste verklaringen (deelverklaringen) 

De gemeente Stichtse Vecht dient regelmatig niet onder de SISA (Single Information, Single Audit) 

vallende, afzonderlijke accountantsverklaringen in te zenden ten behoeve van het Rijk (ministeries) en 

overige geldgevers. De planning van het afgeven van deze deelverklaringen wordt ingegeven door de 

eisen van de ministeries, provincie en andere geldgevers. Van de accountant wordt verwacht dat hij 

deze verklaringen opstelt binnen de daarvoor van toepassing zijnde termijnen en in overeenstemming 

met de hiervoor geldende eisen. 

De gemeente Stichtse Vecht behoudt zich het recht voor om de opdracht voor een deelverklaring te 

kunnen verlenen aan een andere accountant, indien dit in het belang is van de gemeente. 

 

Ad c. Natuurlijke adviesfunctie 

De accountant voorziet in de natuurlijke adviesfunctie, d.w.z. hij verstrekt adviezen zowel op verzoek 

van de gemeente als op eigen initiatief. Onder de natuurlijke adviesfunctie wordt verstaan: alle 

activiteiten t.b.v. de gemeentelijke organisatie voorzover een relatie aanwezig is met de 

taakuitoefening van de accountant. Deze functie bevat adviezen in beperkte omvang. Er kan worden 

gedacht aan adviezen op basis van controlebevindingen, adviezen die een logisch gevolg zijn van de 

uitkomsten van de besprekingen van de rapportages. Ook een signalerende functie met betrekking tot 

nieuwe ontwikkelingen en risico’s is hier van belang. Een afzonderlijke adviesopdracht wordt niet 

gegeven. Overleg met het college en de auditcommissie uit de raad behoort eveneens tot de 

natuurlijke adviesfunctie ( 2 x per jaar). 
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GESCHIKTHEIDSEISEN AANBIEDERS 

De geschiktheid van het accountantskantoor om de opdracht uit te voeren zal beoordeeld worden aan 

de hand van een aantal criteria. Daartoe dient de aanbieding de volgende elementen te bevatten: 

 

 

Vakkundigheid en ervaring 

 De accountant dient over voldoende kennis en ervaring te beschikken op voor gemeenten 

specifieke wet-en regelgeving op een breed terrein. Deze kennis en ervaring moet zodanig zijn, 

dat naast de toepassing van bestaande wet-en regelgeving tevens een signaalfunctie kan worden 

vervuld met betrekking tot risico’s en actuele ontwikkelingen. 

 Degenen die de controle uitvoeren dienen ruime ervaring te hebben met de controle van 

gemeenten, blijkend uit een overzicht van gemeenten waarvoor de achterliggende vier jaar 

onafgebroken de jaarrekening is gecontroleerd. 

 Ervaring met herindelingsgemeenten. 

 Er moet voldoende zekerheid bestaan dat de inschrijver de gemeentelijke overheid duurzaam als 

één van zijn primaire markten zal beschouwen. 

 

Adviespotentieel 

De accountant dient te beschikken over voldoende kennis en ervaring op het terrein van 

bedrijfsmatige ontwikkelingen in de gemeentelijke praktijk. Adviespotentieel is de maat voor de 

verscheidenheid aan gekwalificeerde adviesdiensten waarop de accountant in zijn eigen organisatie 

kan terugvallen en die van belang kunnen zijn in de gemeentelijke praktijk, zoals deskundigheid op het 

gebied van belastingrecht, automatisering, onderzoek naar doelmatigheid en rechtmatigheid, 

bedrijfsvergelijking tussen gemeenten, administratieve organisatie etc. 

 

Controleaanpak 

Er moet een beschrijving worden gegeven van de controlefilosofie: de controleaanpak, de 

eisen/wensen met betrekking tot interne controle en administratieve organisatie. 

Verwacht wordt dat in de offerte wordt ingegaan op de te hanteren methoden en technieken en de 

wijze waarop de accountant het college en de raad wil betrekken bij de werkzaamheden. 

Uit de beschrijving moet o.a. blijken hoe invulling wordt gegeven aan de rechtmatigheidscontrole. 

 

Samenwerking 

De accountantswerkzaamheden dienen in nauwe samenwerking met de betrokken eigen 

medewerkers van de gemeente Stichtse Vecht te worden verricht. De accountant wordt gevraagd om 

een beschrijving te geven van de wijze waarop hij college en aan deze samenwerking vorm denkt te 

geven. Tevens moet worden ingegaan op de wijze van overleg over de planning van de uit te voeren 

werkzaamheden. 

 

Samenstelling controleteams 

Een opgave van het aantal medewerkers dat voor de uitvoering van de werkzaamheden zal worden 

ingezet vergezeld van een beknopt curriculum vitae van in ieder geval het management, de 

controleleider en de eerste medewerker. 

 
 
4. OFFERTEPROCEDURE 
 

Uitvoering en planning 

Om voor de controlewerkzaamheden voor 2011 een accountant geselecteerd en gecontracteerd te 

hebben dient uiterlijk in de raadsvergadering van 27 september 2011 hierover een beslissing 

genomen te worden. Terugrekenend leidt dit, uitgaan van de voorgestelde onderhandse 

aanbesteding, tot de navolgende planning: 
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1. Vaststellen programma van eisen Raad 28 juni 2011 

2. Verzenden offerteaanvragen 29 juni 2011 

3.  Sluitingsdatum indienen schriftelijke vragen   8 juli 2011 

4. Verzending beantwoording 15 juli 2011 

5. Indienen offertes Uiterlijk 15 augustus 2011 

6. Uitwerken offertevergelijking Week 34/35 ( 22-31 augustus) 

7. Presentaties + oordeelsvorming auditcommissie Week 36 ( 5-9 september) 

8. Behandeling in de raad  Raad 27 september 2011 

9. Gunning opdracht en afwijzing overige inschrijvers Week 40  

 

Indienen van de offerte 

De offertes dienen uiterlijk 15 augustus 2011 in ons bezit te zijn. Het correspondentieadres is: 

 

Gemeente Stichtse Vecht 

t.a.v. mw. G.J. Schouten-Buijs, raadsadviseur 

Postbus 1212 

3600 BE  Maarssen. 

Emailadres: gerrie.schouten@stichtsevecht.nl 

Telefoon: 0346- 25 4770 of 06- 20 602 029. 

 

Uitsluitend offertes waarvan alle gegevens zijn aangeleverd, benodigd voor de beoordeling, worden in 

behandeling genomen. Door de opdrachtgever worden geen kosten vergoed inzake het uitbrengen 

van de offerte. De offerte dient rechtsgeldig ondertekend te zijn. Indien een offerte onduidelijkheden 

bevat, kan de gemeente schriftelijk aanvullende informatie opvragen bij de aanbieder. De aanvullende 

informatie dient schriftelijk te worden verstrekt en zal deel uitmaken van de offerte. 

 

Informatieronde 

Ontvangers van de offerteaanvraag worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over dit 

programma van eisen. Daartoe is een schriftelijke vragenronde voorzien. Vragen kunnen tot uiterlijk 8 

juli 2011 worden ingediend bij mevr. G.J. Schouten-Buijs. De vragen en de daarop gegeven 

antwoorden worden beschouwd als een integraal onderdeel van de offerteaanvraag. 

De aanbieders kunnen op verzoek een mondelinge toelichting krijgen op de verstrekte stukken en 

voor het eventueel inzien van de gegevens die benodigd zijn voor het opstellen van de offerte.  

Deze mogelijkheid wordt geboden omdat de aanbieders zich een beeld moeten kunnen vormen van 

(het niveau van) de administratieve organisatie en interne controle. 

 

Geldigheidsduur en prijs 

De offerte dient een geldigheidsduur te hebben van minimaal vier maanden, gerekend vanaf de 

uiterste datum voor het indienen van offertes. 

De uitvoering van de taak dient plaats te vinden tegen een vooraf vastgestelde totaalprijs per jaar voor 

alle werkzaamheden (controle jaarrekening, verstrekken deelverklaringen en natuurlijke 

adviesfunctie). Gevraagd wordt voor deze onderdelen één prijs (jaarbedrag) te offreren, met 

daarbinnen apart vermelde bedragen voor genoemde onderdelen. Verder dient de prijs per 

deelverklaring te worden aangegeven. 

Tevens dient een beschrijving te worden gegeven van de wijze van calculeren van tijdens de looptijd 

van het contract aanvullende uit te brengen deelverklaringen, met vermelding van de te hanteren 

tarieven. 

Indien het pakket van werkzaamheden substantiële wijzigingen ondergaat, treden partijen met elkaar 

in overleg inzake een eventuele bijstelling van de prijs op basis van een open calculatie van meer-en 

minderwerk. Op basis hiervan stellen partijen in overleg een bijstelling van het geoffreerde tarief vast. 

Het gaat hierbij om belangrijke wijzigingen in de controleprocedures, wijziging van taken, onvoorziene 

zaken, omvangrijke organisatieveranderingen etc. Ook het uitbesteden of verzelfstandigen van 

bedrijfsonderdelen betekent bijstelling van de offerteprijs. 

 

 

 

mailto:gerrie.schouten@stichtsevecht.nl
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5. BEOORDELINGSPROCEDURE 
De beoordeling van de offertes zal plaatsvinden door de auditcommissie. Deze commissie bestaat uit 

zes raadsleden met als secretaris de griffier (of zijn plaatsvervanger). De commissie wordt bijgestaan 

door de portefeuillehouder financiën en het hoofd van de afdeling financiën. 

De uiteindelijk te maken keuze van een accountant geschiedt op basis van de uit economisch oogpunt 

meest voordelige aanbieding en aan de hand van de hierna genoemde criteria, waarbij de genoemde 

wegingpercentages per criterium gehanteerd zullen worden. 

 

 

 Gunningcriteria Wegingpercentage 

1. Geoffreerde prijzen en tarieven 50 

2. Controlefilosofie-en aanpak 20 

3. Visie op natuurlijke adviesfunctie 10 

4. Samenstelling, vakkundigheid en ervaring controleteam 20 

 

 

Toelichting / presentatie offerte 

Het accountantskantoor krijgt de gelegenheid op een nader door de gemeente Stichtse Vecht te 

bepalen tijdstip de ingediende offerte te presenteren ten overstaan van de auditcommissie en haar 

adviseurs. Vooralsnog wordt hiervoor de datum van woensdag 7 september (’s avonds) gereserveerd.  

De presentatie heeft een maximale duur van 25 minuten en dient de volgende onderwerpen te 

bevatten. 

 Een beschrijving van het bedrijf en het bedrijfsbeleid; 

 De controleaanpak, gericht op de specifieke situatie in Stichtse Vecht; 

 De kennis en ervaring van de beoogde contactpersoon met een gemeente van 63.000 inwoners; 

 Een schets van de toekomstige ontwikkelingen, waarbij in het bijzonder wordt aangegeven welke 

rol de accountant kan vervullen bij het verkrijgen van de goedkeurende verklaring inzake de 

rechtmatigheid. 

 Bij de presentatie is in ieder geval de verantwoordelijk partner + de controleleider aanwezig. 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 


