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VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 
Registratienummer: - 
Bijlage(n) 1  
Onderwerp Goedkeuren aanbestedingsdocument accountantsdiensten 
 

Middenbeemster, 10 maart 2015 
 
Aan de raad 
 
Inleiding en probleemstelling 
Op 16 december 2014 heeft u besloten de accountantsdiensten voor het boekjaar 2015 en 
verder, samen met de gemeente Purmerend aan te besteden. 
Voor de begeleiding van deze procedure is een gezamenlijke beoordelingscommissie 
ingesteld. Voor deze commissie heeft u mevrouw Van Boven en de heer Vinke benoemd tot 
lid en de heer Schagen tot plaatsvervangend lid. 
De volgende stap in deze procedure is het goedkeuren van het aanbestedingsdocument 
door de gemeenteraden van Purmerend en Beemster. 
Met het goedkeuren van het document door de gemeenteraad wordt voldaan aan het 
vereiste in artikel 213 van de Gemeentewet.  
 
Oplossingsrichting 
De beoordelingscommissie heeft de criteria voor het aanbestedingsdocument op 10 maart 
2015 opgesteld en adviseert u dit document goed te keuren. 
 
De beoordelingscommissie heeft de volgende punten aangepast ten opzichte van het vorige 
document 1: 
1. De gemeenteraden (van Purmerend en Beemster) keuren op advies van de 

beoordelingscommissie het aanbestedingsdocument goed. 
2. Om de kwaliteit een doorslaggevende rol te geven bij het aanbestedingsproces weegt de 

kwaliteit nu zwaarder dan de prijs. 
3. De aanbesteding zal plaatsvinden voor een periode van 5 jaar om te voorkomen dat de 

aanbesteding samenvalt met de verkiezingen van 2018. 
4. Er is een minimum aantal uren opgenomen in het bestek om te voorkomen dat er enkel 

op prijs geconcurreerd wordt. 
5. De gemeenteraden besluiten op voorstel van de beoordelingscommissie welke 

accountant aangewezen wordt om de accountantsdiensten uit te voeren (artikel 213, lid 7 
van de Gemeentewet). 

 
De aanbesteding zal bij vaststelling van dit document, op 30 maart 2015 starten met het 
bekend maken via TenderNed.  

                                                
1 Bedoeld wordt het document van de voorgaande aanbestedingsprocedure (2013/2014) die 
tussentijds is beëindigd. 
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De aanbesteding zal erin resulteren dat de gemeenteraden van Purmerend en Beemster in 
de raadsvergaderingen van 24 juni 2015 (Purmerend) en 30 juni 2015 (Beemster) vast 
kunnen stellen welke accountant de accountantsdiensten zal voeren.  
 
Meetbare doelstelling 
Correct en volgens planning laten verlopen van de aanbesteding voor het aanwijzen van een 
accountant. 
 
Financiële consequenties 
Het voorstel heeft geen afwijkende financiële consequenties. 
 
Overige consequenties 
- 
 
Monitoring evaluatie 
Het aanbestedingstraject zal na afloop geëvalueerd worden.  
 
Voorgesteld besluit 
Het aanbestedingsdocument Acountantsdiensten Purmerend en Beemster (2015) 
goedkeuren. 
 
Communicatie/Participatie 
Er zal geen bijzondere communicatie over dit besluit plaatsvinden. 
 
 


