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Resultaatteam:

  

Griffie  Leiderdorp, 1 november 2018 

Onderwerp: Aanbesteding accountant   Aan de raad.  

 

 

*Z01BC522E94* 
Beslispunten 

Vast te stellen het programma van eisen, de selectiecriteria, gunningscriteria en per gunningscriterium 

de weging voor de aanbesteding van de accountantscontrole vanaf het boekjaar 2019. 

SAMENVATTING  

In verband met het aflopen van het contract moeten de accountantsdiensten voor de gemeente 

Leiderdorp opnieuw worden aanbesteed. Het programma van eisen, de selectiecriteria, 

gunningscriteria en per gunningscriterium de weging voor de aanbesteding van de 

accountantscontrole worden door de raad vastgesteld. 

 

 

1 Inleiding 

In verband met het aflopen van het huidige contract moeten de accountantsdiensten voor de 

gemeente Leiderdorp opnieuw worden aanbesteed. Net als bij de vorige aanbestedingsprocedure 

is ervoor gekozen om samen met de Servicepunt71-gemeenten aan te besteden. Daartoe is een 

projectgroep geformeerd bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers uit de gemeenten Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en de gemeenschappelijke regelingen Holland Rijnland en 

Servicepunt71. Vanuit Leiderdorp waren in deze ambtelijke werkgroep de controller en de 

plaatsvervangend griffier vertegenwoordigd. De raadswerkgroep Financiën is namens de raad 

belast om de controle van de aanbestedingsstukken en de beoordeling van de inschrijvingen uit te 

voeren en is op diverse momenten bij het opstellen van de stukken geraadpleegd. Vanuit de 

werkgroep Financiën is de voorzitter, de heer Verwers, afgevaardigd in de beoordelingscommissie, 

die verder bestaat uit de controller en de plaatsvervangend griffier.  

De Controleverordening 2013 gemeente Leiderdorp schrijft in artikel 2.3 voor dat de raad het 

programma van eisen, de selectiecriteria, gunningscriteria en per gunningscriterium de weging 

voor de aanbesteding van de accountantscontrole vaststelt.  
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2 Beoogd effect 

Voldoen aan de Controleverordening gemeente Leiderdorp artikel 2, lid 3 die voorschrijft dat de 

raad het programma van eisen, de selectiecriteria, gunningscriteria en per gunningscriterium de 

weging voor de aanbesteding van de accountantscontrole vaststelt. Als deze documenten zijn 

vastgesteld, kan de aanbestedingsprocedure worden voortgezet. 

 
3 Argumenten 

De aanbestedingsdocumenten zijn gezamenlijk door de onder kop 1 genoemde partijen opgesteld. 

De stukken worden door de gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 

vastgesteld en door de besturen van Holland Rijnland en Servicepunt71.  

 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De gemeente Zoeterwoude heeft aangegeven mogelijk niet gezamenlijk aan te willen besteden. In 

dat geval wordt het perceel Zoeterwoude uit de aanbestedingsleidraad en het programma van 

eisen geschrapt. Indien in het programma van eisen, de aanbestedingsleidraad of de bijlagen nog 

technische onjuistheden worden geconstateerd, worden die voor publicatie aangepast.  

 
5 Communicatie 

De aanbestedingsdocumenten worden gepubliceerd via TenderNed. Na voorlopige gunning neemt 

de raad een besluit over het aanstellen van de nieuwe accountant, dit wordt via het 

raadsinformatiesysteem gecommuniceerd.  

 
6 Financiën 

Na gunning is de definitieve opdrachtwaarde bekend. Indien er een begrotingswijziging nodig is 

omdat het huidige raadsbudget niet toereikend is zal dit bij het raadsbesluit over de aanstelling 

van de nieuwe accountant worden meegenomen.  

 
7 Evaluatie 

Evaluatie van de vorige aanbestedingsprocedure alsmede de uitvoering van de opdracht door de 

huidige accountant heeft binnen de projectgroep alsmede binnen de werkgroep Financiën 

plaatsgevonden.  
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Het presidium, 

de voorzitter,        de plv. griffier, 

 

 

J.M. Hofman-Züter       mevr. M.C. Burger 

 
 
 
Bijlagen:  
1. Aanbestedingsleidraad Accountantsdiensten 
2. Programma van Eisen bij aanbesteding accountantsdiensten 
 


