Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 7.4
Doetinchem, 20 mei 2015

Benoeming huisaccountant
Voorstel:
Baker Tilly Berk benoemen tot huisaccountant voor de periode 2015 tot en met
2018 plus twee optiejaren.
Op 18 december 2014 hebt u het plan van aanpak aanbesteding accountantsdiensten gemeente
Doetinchem 2015 tot en met 2018 inclusief planning vastgesteld. U hebt toen een
raadswerkgroep Aanbesteding accountantsdiensten ingesteld, bestaande uit de raadsleden
B.H.M. Ernst, S.M. Koster, R. Ooms, J.E.L. de Rechteren van Hemert, wethouder Bulten en
drie ambtenaren. U hebt de raadswerkgroep gemandateerd een huisaccountant te selecteren
op basis van het vastgestelde plan van aanpak.
De raadsleden en de wethouder financiën hadden ieder 1 stem en twee ambtelijke
ondersteuners van de afdeling bedrijfsvoering hadden gezamenlijk 1 stem. De inkoopadviseur is
procesbegeleider geweest. Om bij de beoordeling van de kwaliteit en presentatie de
inschrijvers gelijke kansen te bieden, was de inschrijfprijs, tot na de presentaties op 20 april,
alleen bij de inkoopadviseur bekend. Vanwege deze kennis had de inkoopadviseur geen stem.
De medewerkster van de griffie heeft het proces ondersteund en had ook geen stem.
Drie partijen hebben ingeschreven en hun offertes zijn beoordeeld door de raadswerkgroep
aan de hand van de volgende criteria:
1. Dienstverleningsplan en controleaanpak
30%
2. Natuurlijke adviesfunctie
15%
3. Controleteam
10%
4. Presentatie
15%
Aan de raadswerkgroep is hierna de inschrijfprijs bekendgemaakt.
5. Prijs
6. Social Return

25%
5%

Drie partijen hebben zich op 20 april 2015 gepresenteerd aan de raadswerkgroep.
Op basis van deze beoordeling is de werkgroep tot het oordeel gekomen dat aan BakerTilly
Berk de opdracht gegund moet worden. De voorlopige gunning zal uiterlijk op 2 mei 2015
bekend worden gemaakt aan de inschrijvers. De partijen hebben na 2 mei maximaal 20 dagen
om eventueel bezwaar te maken.
Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet bent u nu aan zet om over te gaan tot
benoeming van de accountant. Daarom stellen wij u voor om BakerTilly Berk te benoemen tot
huisaccountant voor de jaren 2015 tot en met 2018, eventueel te verlengen met maximaal
twee optiejaren.
In het plan van aanpak is aangegeven dat de benoeming van de huisaccountant zal plaatsvinden
in uw vergadering van 25 juni 2015. In verband met een uit te voeren nulmeting door de
nieuwe accountant is de benoeming van de huisaccountant in de planning met een maand
vervroegd zodat BakerTilly Berk voor de vakantieperiode de nulmeting kan uitvoeren.
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De omvang van deze aanbesteding past binnen het budget dat hiervoor in onze begroting is
opgenomen.
De raadswerkgroep Aanbesteding accountantsdiensten
B.H.M. Ernst, voorzitter

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van de raadswerkgroep Aanbesteding accountantsdiensten over benoeming
huisaccountant;
besluit:
Baker Tilly Berk te benoemen tot huisaccountant voor de periode 2015 tot en met 2018 plus
twee optiejaren.
Aldus besloten in zijn vergadering van 28 mei 2015,

, griffier

, voorzitter

