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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 7 november 2014 

Onderwerp:  Aanbesteding accountant  Aan de raad.  

 

 

 

 

 

Beslispunten 

1. Het vaststellen van het programma van eisen, de selectiecriteria, gunningscriteria en 
per gunningscriterium de weging voor de aanbesteding van de accountantscontrole 
vanaf het boekjaar 2015. 
 

 

 

1 Inleiding 

In 2012 is bij de aanbesteding voor een nieuwe accountant gekozen voor een periode van 

twee jaar (met de mogelijke verlening van twee maal een jaar) om het in 2014 mogelijk te 

maken gezamenlijk te gaan aanbesteden met de andere SP71 gemeenten. Er is een 

werkgroep geformeerd bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers uit de gemeenten 

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en SP71. De gemeente Zoeterwoude heeft in de 

verkenningsfase aangegeven niet mee te willen doen. Vanuit Leiderdorp waren in deze 

ambtelijke werkgroep de controller en de griffier vertegenwoordigd. 

De werkgroep heeft de voor- en nadelen van een gezamenlijke aanbesteding 

geïnventariseerd en uiteindelijk geadviseerd te kiezen voor een gezamenlijk traject. 

Het voorstel van de ambtelijke werkgroep is besproken in de werkgroep Financiën uit de 

raad. De werkgroep Financiën kon zich vinden in het ambtelijk advies. Vanuit de 

werkgroep werden de raadsleden Cooijmans en Langenberg afgevaardigd in de 

beoordelingscommissie. De heer Cooijmans heeft als voorzitter van de Financiële 

werkgroep een terugkoppeling gegeven van de werkzaamheden. 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. In het presidium van 13 oktober jl. is 

afgesproken dit punt als hamerpunt af te handelen in de raad van 17 november 2014. 
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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. 

 

3 Argumenten 

Als is voldaan aan de vereisten van de Controleverordening kan de 

aanbestedingsprocedure worden voortgezet. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De raad heeft de werkgroep Financiën uit de raad belast met de aanbesteding van de 

accountant. Via de voorzitter van de werkgroep vindt in het presidium terugkoppeling 

plaats. Via het RIS kunnen de raadsleden hier kennis van nemen. 

 

5 Duurzaamheid 

Is onderdeel van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. In de uitnodiging tot inschrijving 

wordt aan de inschrijvers gevraagd hier aandacht aan te besteden. 

 

6 Communicatie en participatie 

Als aan het eind van het aanbestedingstraject de gunning heeft plaatsgevonden neemt de 

raad een besluit over het aanstellen van een nieuwe accountant – naar verwachting in 

maart 2015 - en communiceert hierover via de besluitenlijst in het raadsinformatiesysteem. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Het huidige budget voor de accountantscontrole ligt op 30.000,-. Voor de aanbesteding is 

de plafondprijs hoger gesteld vanwege de uitbreiding van de werkzaamheden in verband 

met de 3 d’s. 

Dekking kan plaatsvinden binnen het raadsbudget. In het presidium van 3 november jl. zijn 

daarover afspraken gemaakt. 

 

8 Evaluatie 

Na aanstelling van de accountant zal het proces van gezamenlijk aanbesteden worden 

geëvalueerd. 
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Het presidium, 

de voorzitter,   de griffier, 

 

W.N.A. Joosten  mevr. J.C. Zantingh 

 


