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 Doetinchem, 10 december 2014 

 

 

Aanbesteding accountantsdiensten 

 

 

Voorstel: 

1. Het plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2015-2018 inclusief 

planning vaststellen. 

2. Het controleprotocol 2015 vaststellen. 

3. Een raadswerkgroep ‘Aanbesteding accountantsdiensten’ instellen en deze 

mandaat verlenen om de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

- het uitvoeren van het aanbestedingsproces, met name het vaststellen van de 

aanbestedingsstrategie; 

- het opstellen en vaststellen van het programma van eisen voor de 

aanbesteding; 

- het opstellen van de beoordelingscriteria en wegingsfactoren; 

- beoordelen binnengekomen offertes; 

- beoordelen van de presentaties van de inschrijver; 

- selecteren accountant op basis gunningcriteria van het aanbestedings-

document. 

4. Als leden van de raadswerkgroep benoemen: B.H.M. Ernst, S.M. Koster, 

R. Ooms en J.E.L. de Rechteren van Hemert 

 

Inleiding 

Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet en de zogenaamde Controleverordening die u 

conform dit artikel hebt vastgesteld, benoemt de gemeenteraad de accountant die onze 

jaarrekening en financiële organisatie moet controleren. Het huidige contract met Deloitte 

Accountants loopt tot en met boekjaar 2014. Dit houdt in dat de jaarrekeningcontrole 2014 

nog door hen verzorgd wordt maar dat wij daarna over een nieuw contract met een 

huisaccountant moeten beschikken. Daarom moet nu de aanbestedingsprocedure gestart 

worden. 

 

Contractduur 

De huidige overeenkomst met Deloitte is afgesloten voor de jaren 2009 tot en met 2014 en 

had dus een termijn van zes jaren. Wij stellen u voor om het nieuwe contract voor een 

periode van vier jaren af te sluiten, aangevuld met twee optiejaren. Onze voorkeur gaat uit 

naar een looptijd van vier jaren omdat dat de meeste continuïteit voor onze bedrijfsvoering 

geeft. Een (nieuwe) accountant heeft enige inwerktijd nodig en uit de ervaringen die we 

afgelopen jaren met Deloitte hebben opgedaan, hebben wij geleerd dat er een paar jaar 

overheen gaat voordat wederzijdse verwachtingen ten aanzien van aan te leveren stukken, 

controleaanpak en terugkoppeling duidelijk zijn. De twee optiejaren bieden de mogelijkheid 

om, mochten omstandigheden daartoe aanleiding geven, het contract met één of twee jaren te 

verlengen zonder opnieuw te hoeven aanbesteden. 

 

Aanbestedingsprocedure 

Ons voorstel is dus om een overeenkomst met een looptijd van vier jaar (2015-2018) met 

twee optiejaren aan te gaan. De geraamde opdrachtwaarde is daarmee € 360.000. Voor de 

keuze van de procedure is deze drempelwaarde belangrijk. Op basis van de Aanbestedingswet 

2012 moeten we de procedure volgen van de ‘openbare Europese aanbesteding’ aangezien de 

drempel hiervoor € 207.000 bedraagt. Wij stellen u dan ook voor te kiezen voor de openbare 

Europese aanbestedingsprocedure. 
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Aanbestedingsdocument 

Om een aanbesteding te kunnen starten, moet een aanbestedingsdocument met programma 

van eisen opgesteld worden. Hierin is onder meer vastgelegd wat wij verwachten van de 

(nieuwe) accountant: hoe moet hij zijn functie invullen, welke stukken wordt hij geacht op te 

leveren en welke criteria hanteren wij bij het maken van onze keuze voor een accountant. 

Onderdeel van het programma van eisen is het controleprotocol. Hierin staan de 

goedkeurings- en rapporteringstoleranties die de accountant moet hanteren om tot zijn 

oordeel te komen. De hoogte van die toleranties bepalen voor een belangrijk deel de 

hoeveelheid controlewerk die hij moet verzetten. Wij stellen u voor het controleprotocol 

2015 vast te stellen. 

 

Werkwijze 

Wij stellen voor een werkgroep in het leven te roepen die bestaat uit vier raadsleden (uit 

verschillende fracties), de wethouder financien, de inkoopadviseur en twee ambtenaren van de 

afdeling bedrijfsvoering. De werkgroep krijgt mandaat voor de volgende werkzaamheden:  

- het uitvoeren van het aanbestedingsproces, met name het vaststellen van de 

aanbestedingsstrategie; 

- het opstellen en vaststellen van het programma van eisen voor de aanbesteding; 

- het opstellen van de beoordelingscriteria en wegingsfactoren; 

- beoordelen binnengekomen offertes; 

- beoordelen van de presentaties van de inschrijvers; 

- selecteren accountant op basis gunningscriteria van het aanbestedingsdocument.  

 

U stelt het plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2015-2018 inclusief planning 

vast, stelt een werkgroep in en verleent mandaat aan de werkgroep voor de hierboven 

genoemde werkzaamheden. In de vergadering van juni 2015 benoemt u de accountant. 

 

Resumerend 

De aanpak van de aanbesteding van accountantsdiensten voor de jaren 2015 tot en met 2018 is 

vastgelegd in een plan van aanpak. Wij stellen u voor: 

1. Het plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2015-2018 inclusief planning vast te 

stellen. 

2. Het controleprotocol 2015 vast te stellen. 

3. Een raadswerkgroep ‘Aanbesteding accountantsdiensten’ in te stellen en deze mandaat te 

verlenen om een huisaccountant te selecteren zoals bij het onderdeel ‘werkwijze’ is 

beschreven. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,       bc. N.E. Joosten, 

secretaris         burgemeester 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over aanbesteding accountantsdiensten; 

 

gelet op artikel 213 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Het plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2015-2018 inclusief planning vast te 

stellen. 

2. Het controleprotocol 2015 vast te stellen. 

3. Een raadswerkgroep ‘Aanbesteding accountantsdiensten’ in te stellen en deze mandaat te 

verlenen om de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

- het uitvoeren van het aanbestedingsproces, met name het vaststellen van de 

aanbestedingsstrategie; 

- het opstellen en vaststellen van het programma van eisen voor de aanbesteding; 

- het opstellen van de beoordelingscriteria en wegingsfactoren; 

- beoordelen binnengekomen offertes; 

- beoordelen van de presentaties van de inschrijver; 

- selecteren accountant op basis gunningcriteria van het aanbestedingsdocument. 

4. Als leden van de raadswerkgroep te benoemen: B.H.M. Ernst, S.M. Koster, R. Ooms en 

J.E.L. de Rechteren van Hemert 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 18 december 2014, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


