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Onderwerp:

Selectiecommissie aanbesteding accountancydiensten 2017 t/m 2021.

Gevraagd besluit:
1.
Tot het instellen van een selectiecommissie voor de aanbesteding van de accountancydiensten
bestaande uit de volgende raadsleden:
I
……………………………....;
II.
.………………………………;
III
……………………………….,
ondersteund door een raadsadviseur, een inkoopcoördinator en de concerncontroller.
2.

de selectiecommissie op te dragen:
a. een aanbestedingsdocument voor de accountancydiensten voor te bereiden en
b. een voordracht te doen voor het benoemen van een accountant voor de boekjaren 2017 t/m 2021.

Publiekssamenvatting
Met de afwikkeling van het boekjaar 2016 (in juni 2017) loopt de overeenkomst met EY inzake de levering van
accountancydiensten af. Voor het aangaan van een nieuw contract voor accountancydiensten dient er opnieuw
aanbesteed te worden. Aangezien de raad een contractperiode van 5 jaar voorstaat, worden de
accountancydiensten Europees aanbesteed. De selectiecommissie bereidt de aanbestedingsprocedure voor en
doet een voordracht tot benoeming van een accountant voor de boekjaren 2017 t/m 2021.
Inleiding
Op 13 februari 2012 heeft uw raad besloten Ernst & Young Accountants (EY) aan te wijzen als accountant als
bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet voor de controle over de boekjaren 2012 t/m 2014 met een
verlengingsmogelijkheid voor de jaren 2015 en 2016. Vervolgens heeft u op 1 september 2014 besloten gebruik
te maken van de verlengingsmogelijkheid. Met het uitbrengen van een controleverklaring en een verslag van
bevindingen over het boekjaar 2016 loopt de overeenkomst met EY (in juni 2017) af.
Voor de controle op het boekjaar 2017 (en volgende jaren) dienen de accountancydiensten opnieuw
aanbesteed te worden. Gelet op het bedrag dat jaarlijks gemoeid is met de accountancydiensten en de in de
controleverordening opgenomen contractperiode van 5 jaar, dient er Europees aanbesteed te worden.
Hiervoor dient een aanbestedingsdocument te worden vastgesteld.
Om de Europese aanbesteding zorgvuldig voor te bereiden en een goede afweging te kunnen maken tussen de
gegadigden, is het gewenst een selectiecommissie in te stellen waarin uw raad in voldoende mate
vertegenwoordigd is.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Met het voorstel wordt beoogd de aanbesteding van accountancydiensten vanuit de raad voor te bereiden en
een afweging te maken tussen de inschrijvers.
Kader
1
In artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet is bepaald dat de raad een of meer accountants aanwijst die worden
belast met de controle op de jaarrekening van de gemeente en het uitbrengen van een verslag van
bevindingen.
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als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van het Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
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In de controleverordening van de gemeente is bepaald dat uw raad een accountant benoemd voor een periode
van 5 jaar en dat de aanbesteding in overleg met uw raad wordt voorbereid. Voorts is in deze verordening
bepaald dat de raad het programma van eisen vaststelt. In artikel 3 van de verordening is opgenomen welke
aspecten in ieder geval dienen te worden opgenomen in het programma van eisen.
Op 25 november 2015 zijn in het Publicatieblad van de EU (Pb EU L 307) Europese drempelbedragen voor
aanbestedingen gepubliceerd. De drempelwaarden gelden van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.
De drempelwaarde voor leveringen en diensten voor een decentrale overheid bedraagt € 209.000,- (ex BTW).
In artikel 4, lid 5 van de Verordening op de auditcommissie is bepaald dat de auditcommissie de raad adviseert
over het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole.
Argumenten
In het aanbestedingsdocument worden de minimumeisen en de geschiktheidseisen van de accountant
voorgeschreven alsmede de gunningscriteria en wegingsfactoren die moeten leiden tot een keuze uit de
inschrijvers die het beste past bij de gemeente Den Helder. In het aanbestedingsdocument, dat onderdeel
uitmaakt van de overeenkomst, dient helder beschreven te worden wat de raad van de accountant verwacht.
Het aanbestedingsdocument wordt eerst ter advisering aan de auditcommissie en vervolgens ter vaststelling
aan de raad voorgelegd.
Als de inschrijving heeft plaatsgevonden, is het de taak van de selectiecommissie de inschrijvingen te
beoordelen aan de hand van de eisen en criteria zoals die in het aanbestedingsdocument zijn opgenomen.
De leden van de selectiecommissie maken daarbij in eerste instantie een zelfstandige beoordeling van de
inschrijvingen. Vervolgens worden de afzonderlijke beoordelingen in de selectiecommissie besproken en volgt
er een definitieve beoordeling, voorzien van een deugdelijke motivering. De motiveringen zijn van belang voor
de gunning- en afwijzingsbrieven.
Voorgesteld wordt de selectiecommissie te laten bestaan uit drie raadsleden met ondersteuning van een
raadsadviseur, een inkoopcoördinator en de concerncontroller. De commissie blijft hiermee compact en goed
werkbaar. De werkzaamheden van de commissie concentreren zich voornamelijk in de periode mei tot en met
augustus 2016 (programma van eisen) en de periode december 2016 tot en met februari 2017 (selectie).
Gelet op de opdracht van de selectiecommissie wordt van de leden voldoende affiniteit met accountancydiensten gevraagd. Het ligt voor de hand hiervoor leden vanuit uw auditcommissie te benoemen maar uw keuze
is vrij.
De procedure ziet er in grote lijnen als volgt uit:
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Benoeming van de selectiecommissie door de gemeenteraad

Mei 2016

Opstelling aanbestedingsdocument in de selectiecommissie

Juni / Augustus 2016

Behandeling in de auditcommissie en de commissie Bestuur en Middelen
alsmede vaststelling van het aanbestedingsdocument door de gemeenteraad

September 2016

Start procedure van aanbesteding
Nota van Inlichtingen

Oktober 2016
November 2016

Beoordelen van de inschrijvingen / voorbereiden raadsvoorstel

December 2016 /
Januari 2017

Advies van de commissie Bestuur en Middelen
Aanwijzing accountant door de raad

Februari 2017
Maart 2017

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Den Helder,

artikel 2, lid 1 t/m 3.
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Maatschappelijk draagvlak
Het maatschappelijk draagvlak voor het instellen van een selectiecommissie is niet onderzocht omdat de
maatschappelijke effecten beperkt zijn.
Een besluit tot het instellen van een selectiecommissie is niet referendabel omdat gemeentelijke procedures zijn
uitgezonderd in de Referendumverordening (artikel 2 onder c.).
Financiële consequenties
Het instellen van een selectiecommissie en het aanbestedingstraject heeft op zich geen financiële
consequenties, het aangaan van een nieuw contract voor 5 jaar met een accountant uiteraard wel.
Voorshands wordt er vanuit gegaan dat de jaarlijkse lasten kunnen worden opgevangen binnen het reguliere
budget voor accountancydiensten.
Communicatie
De aanbesteding vindt plaats via TenderNed.
Realisatie
Na het instellen van de selectiecommissie door uw raad wordt direct een aanvang gemaakt met het opstellen
van een aanbestedingsdocument.

Den Helder, 18 april 2016
Het presidium van de gemeente Den Helder,

voorzitter
Koen Schuiling

raadsgriffier
mr. drs. M. Huisman
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