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Inleiding en probleemstelling
Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wijst de raad de accountant aan.
De raden van Beemster en Purmerend hebben in 2013 besloten om gezamenlijk via een
aanbestedingsprocedure deze dienstverlening te organiseren. Deze procedure is uitgevoerd in het
najaar van 2013 en in de eerste maanden van 2014 en is tussentijds beëindigd 1.
Oplossingsrichting
U wordt voorgesteld om opnieuw samen met de gemeente Purmerend een aanbestedingsprocedure te
volgen voor dit onderwerp. In dit proces zullen de ervaringen uit de voorgaande procedure worden
meegenomen. Deze procedure moet leiden tot de contractering van dezelfde accountantsdienst voor
de beide gemeenten voor het begrotingsjaar 2015 en verder.
De beoordeling van de inschrijvingen wordt mede gedaan namens de raad. Zoals in de voorgaande
procedure stellen wij u voor om twee raadsleden te benoemen tot uw vertegenwoordigers in het
beoordelingsteam. U wordt voorgesteld om mevrouw Van Boven en de heer Vinke tot lid te benoemen
en de heer Schagen tot plaatsvervangend lid.
Naast de raadsleden bestaat het beoordelingsteam uit een aantal financieel deskundige ambtenaren.
Voor de nieuwe procedure zijn dit in beginsel dezelfde ambtenaren.
Het beoordelingsteam stelt met ambtelijke ondersteuning, het aanbestedingsdocument op en
beoordeelt de inschrijvingen.
Aan de raad van Purmerend wordt een gelijkluidend voorstel worden gedaan (ook een
vertegenwoordiging met twee raadsleden, bij voorkeur andere raadsleden).
In het eerste kwartaal van 2015 wordt het aanbestedingsdocument opgesteld. Dit document zal aan
beide raden voor vaststelling worden aangeboden en daarna gepubliceerd.
In het tweede kwartaal worden de daaropvolgende inschrijvingen door een beoordelingsteam
beoordeeld. Na de beoordeling volgt een voorlopig gunningsbesluit met een wettelijke bezwaarperiode
voordat de gunning definitief wordt.
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De inschrijvende partijen bleken op een dusdanig uiteenlopende wijze met de eisen en wensen te
zijn omgegaan dat het beoordelingsteam de aanbestedingsprocedure uiteindelijk heeft stopgezet.
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De aanwijzing van de accountant vindt plaats nadat de gunning definitief is en de overeenkomst is
ondertekend.
Meetbare doelstelling
Correct en vlot verloop van het aanbestedingsproces.
Financiële consequenties
Het onderhavige voorstel heeft geen financiële consequenties en aannemelijk is dat door een
aanbestedingsprocedure een besparing op de kosten kan worden gerealiseerd zonder daarbij aan
kwaliteit in te leveren.
Overige consequenties
Geen.
Monitoring evaluatie
Het aanbestedingstraject wordt geëvalueerd. Onderhavig besluit wordt hierin meegenomen.
Voorgesteld besluit
Besluiten tot een gezamenlijke aanbesteding met de gemeente Purmerend voor de
accountantsdiensten voor 2015 en verder, en voor de vertegenwoordiging in de beoordelingsteam,
twee raadsleden benoemen.
Communicatie/Participatie
Communicatie/Participatie
Er vindt geen bijzondere communicatie over dit besluit plaats.
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