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Zaaknummer: 2014/28973 

 
Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 11        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Portefeuillehouder:   n.v.t.  
Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker 
Doorkiesnummer:   0592 - 266  
E-mail adres:                m.jonker@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Meervoudig onderhandse aanbesteding accountantsdienst gemeente Tynaarlo  
    (programma van eisen inhuur accountants 2014 – 2017)   
 
Onderwerp 
Programma van eisen inhuur accountant 2014 - 2017 
 
Gevraagd besluit 
Vaststellen het programma van Eisen inhuur accountantsdiensten 2014- 2017 
 
Inleiding 
In 2010 heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Deloitte Accountants voor de 
controlewerkzaamheden in de periode 2010 - 2014, waaronder de controle van de jaarrekeningen 2010-2013. 
Het contract met Deloitte Accountants loopt eind september 2014 af. De inhuur van de accountantsdiensten 
dient opnieuw te worden aanbesteed.  
Het audit comité heeft een programma van eisen opgesteld voor de aanbesteding van de accountantscontrole 
voor de jaren 2014-2017. Aan de raad wordt gevraagd dit programma van eisen vast te stellen. Daarnaast 
brengt het audit comité de raad door middel van dit voorstel op de hoogte van de voortgang en de planning in 
het gehele traject van de aanbesteding van de accountantscontrole.  
 
Overeenkomst 
Wij stellen voor om een overeenkomst te sluiten met één accountantskantoor voor het verrichten van 
controlewerkzaamheden ingaande op 8 oktober 2014 tot en met 30 september 2018 gericht op: 

• werkzaamheden jaarrekeningen inclusief SISA- verantwoording 2014, 2015, 2016 en 2017; 
• eventuele (deel)verklaringen 8 oktober 2014 tot en met 30 september 2018. 

 
Vorm van de aanbesteding 
Het totaal geraamde bedrag voor de aanbesteding van de werkzaamheden voor de komende vier jaar staat toe 
dat we kiezen voor een onderhandse aanbesteding.  
Als audit comité hebben wij een programma van eisen opgesteld. Wij zullen aan vijf accountantskantoren 
(PWC, Deloitte, EY, BDO en KPMG) vragen een aanbieding te doen. Hiermee nodigen wij de 
accountantskantoren uit die in Noord-Nederland actief zijn binnen de lokale overheid en hierin dus actuele 
ervaring hebben.  
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Eisen en criteria 
De eisen en criteria voor de aanbesteding zijn opgenomen in het programma van eisen, dat we hebben 
opgesteld. Het gunningcriterium is de economisch meest voordelige aanbieding, waarbij gelet wordt op: 

• De geoffreerde prijs; 
• het plan van aanpak;  
• de presentatie. 

 
Vervolgprocedure 
 
De vervolgprocedure is als volgt: 
 
Raadsvergadering  
1 juli 2014  

Vaststellen van het programma van eisen en de wijze 
van aanbesteden door de gemeenteraad. 

1 augustus 2014 Uitnodigen accountantskantoren tot het uitbrengen van 
een offerte, op basis van het programma van eisen. 

27 augustus 2014  Ontvangen offertes. 
Vergadering auditcomité 
1 en 2 september 2014  

Selectie van de accountant door auditcomité op basis 
van het programma van eisen en presentaties door de 
accountantskantoren 

Raadsvergadering 
23 september 2014 

Terugmelding van het selectieproces en voorstel voor 
keuzen van accountant aan de gemeenteraad. Keuze 
voor accountant door gemeenteraad. 

November 2014 Interim-controle. 
 
Opzeggen contract huidige accountant 
Het contract met de huidige accountant is afgesloten voor vier jaar en eindigt van rechtswege. Wij zullen het 
contract nog formeel schriftelijk opzeggen.  
 

Financiële consequenties 
Op dit moment zijn er geen financiële consequenties. Bij de definitieve keuze voor een accountants op basis 
van deze aanbesteding kan blijken dat het huidige budget niet aansluit bij de nieuwe overeenkomst. Dit zal 
worden meegenomen bij het raadsvoorstel inzake de gunning.  
 
 
 
 
Dhr. E.B.A. Hageman, Voorzitter audit comité  

 
  

 
 


