
 

¥ 
Memo 

 
 

Datum: 19 oktober 2010 
Aan: het presidium. 
Van: dhr. R. de Jonge, griffie. 

Onderwerp: Aanbesteding accountancydiensten. 
 
 
U heeft op 4 oktober 2010 ingestemd met het doorgeleiden naar commissie en raad van het 
raadsvoorstel tot het verlengen van het contract met Ernst & Young ten behoeve van het boekjaar 
2011. U heeft daarbij aangegeven dat u in een volgende vergadering kennis wenst te nemen van een 
tijdpad met betrekking tot de aanbesteding van de accountancydiensten voor de komende jaren. 
 
In artikel 2 van de controleverordening gemeente Den Helder is opgenomen dat  de 
accountantscontrole wordt opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant en dat de 
benoeming geschiedt voor een periode van 5 jaar. Het nieuwe contract heeft dus betrekking op de 
boekjaren 2012 tot en met 2016. De tussentijdse controle die in oktober 2012 dient plaats te vinden, is 
de eerste concrete activiteit in het kader van het nieuwe contract. 
 
Gelet op het bedrag dat jaarlijks met de accountantscontrole gemoeid is en de gewenste contractduur, 
dienen de accountancydiensten europees te worden aanbesteed. 
 
De planning voor de aanbesteding van de accountancydiensten kan er als volgt uitzien: 
 
Voorstel presidium tot instelling selectiecommissie 16 mei 2011 
Instelling selectiecommissie door de Raad 30 mei 2011 
  
Concept programma van eisen (PVE) gereed 8 juli 2011 
Advies auditcommissie PVE 8 september 2011 
Advies commissie Bestuur en Middelen PVE 19 september 2011 
Vaststelling PVE door de Raad 26 september 2011 
  
Publicatie in het staatsblad 6 oktober 2011 
Sluitingsdatum schriftelijke vragen 27 oktober 2011 
Informatiebijeenkomst 10 november 2011 
Schriftelijke beantwoording (uiterlijk) 17 november 2011 
Openen enveloppen 1 december 2011 
Beoordeling selectiecriteria 6 december 2011 
Presentatie 20 december 2011 
Beoordeling offertes en presentatie (uiterlijk) 7 januari 2005 
  
Raadsvoorstel selectiecommissie 2 februari 2011  
Advies commissie Bestuur en Middelen 27 februari 2012  
Behandeling in de Raad 6 maart 2012  
  
Voorlopige gunning 9 maart 2012 
Definitieve gunning 1 april 2012 

 
 
Uw presidium wordt verzocht in stemmen met de planning en de griffier opdracht te geven een 
voorstel tot in stelling van een selectiecommissie voor te bereiden. 
 


