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Onderwerp : offerteaanvraag accountantsdiensten 2013-2016

Voorgestelde beslissing:

1. Vaststellen van de offerteaanvraag accountantsdiensten
2. Instemmen met het uitnodigen van vier marktpartijen: Deloitte, Ernst & Young, PwC en Baker Tilly Berk
3. Instemmen met ambtelijke beoordeling van de offertes

Aanleiding

In 2009 heeft er een onderhandse aanbesteding plaatsgevonden voor de jaarlijkse accountantscontrole van 
de jaarrekening. Naar aanleiding van deze aanbesteding heeft de gemeente een vierjarig contract afgesloten 
met Ernst & Young Accountants. Na afloop van de controle van de jaarrekening 2012, dus in de zomer van 
2013, loopt dit contract met Ernst & Young Accountants af.

Wat wordt met beslissing bereikt

Door middel van bovenstaande beslissingen is het mogelijk om de onderhandse aanbesteding van 
accountantsdiensten te starten.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Start van de onderhandse aanbesteding accountantsdiensten

Na afloop van de controle van de jaarrekening 2012 loopt het contract met Ernst & Young af. Het is 
dus van belang dat er een nieuw contract wordt afgesloten voor de jaarrekeningcontrole van 2013 
en verder. 

1. 1
1.2 Het uitnodigen van Deloitte, Ernst & Young, PwC en Baker Tilly en Berk.

 Deze partijen beschikken over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van lokale overheid.

1.3 Ambtelijke beoordeling 
De offertes zullen aan de hand van het programma van eisen en de gunningcriteria ambtelijk worden 
beoordeeld en hier zal een ambtelijk advies uit voortvloeien. Dit advies wordt voorgelegd in de 
raadsvergadering van 17 oktober. 

Uitvoering

Planning 

Activiteit Voorgenomen datum
Versturen offerteaanvraag 17 juli 2013
Schriftelijke vragen stellen tot en met uiterlijk 9 augustus 2013
Publicatie Nota van Inlichtingen 16 augustus 2013
Sluitingsdatum inleveren offertes 26 augustus 2013, 12.00 uur
Presentaties inschrijvers 12 september 2013
Voorlopige gunning 18 september 2013
Besluit gemeenteraad 17 oktober 2013
Definitieve gunning 18 oktober 2013
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