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Samenvatting:
Voor de accountantscontroles van 2018 llm 2022 heeft de raad op 5 september 2017 besloten
om hiervoor samen met de gemeente Purmerend een aanbesteding te doen.
Ter uitvoering van dit besluit wordt de gemeenteraad thans gevraagd in te stemmen met de
voorgestelde besluiten: (1) instemmen met de aanbestedingsdocumenten (2) het aanwijzen
van een lid of leden van de gemeenteraad als vertegenwoordigers in het beoordelingsteam,
(3) het bekrachtigen van de in de auditcommissie opgelegde geheimhouding en (4) het
opheffen van deze geheimhouding zodra de aanbestedingsdocumenten openbaar zijn
gepubliceerd, conform de voorgestelde aanbestedingsprocedure.

Onderwerp:
Europese aanbesteding accountantsdiensten gemeente Purmerend en gemeente Beemster
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Middenbeemster, 28 september 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:
De raad heeft op 5 september 2017 besloten om samen met de gemeente Purmerend een
aanbesteding te doen voor de accountantsdiensten in de period e 2Q18 - 2022.
De voorbereidingen voor deze nieuwe aanbesteding zijn in volle gang.
De auditcommissie heeft in een gezamenlijk overleg met de auditcommissie van de
gemeente Purmerend op 18 september en afzonderlijk op 27 september, de

aanbestedingsleidraad, het programma van eisen, het programma van wensen, de concept
overeenkomst en andere documenten besproken die behoren bij de Europese aanbesteding
"accountantsdiensten gemeente Purmerend en gemeente Beemstef'.

Oplossingsrichtingen
ln dit proces wordt de raad gevraagd thans een aantal voorbereidingsbesluiten te nemen.
Hiervoor wordt verwezen naar het onderstaande voorstel. Als toelichting hierop het volgende

De raad wijst conform artikel 213 van de gemeentewet de accountant aan. Conform de
Europese aanbestedingswetgeving worden grotere opdrachten verplicht aanbesteed, waarbij
geborgd moet worden dat alle inschrijvers een eerlijke kans krijgen om opdrachten te mogen
uitvoeren. De uitgangspunten van deze wetgeving zijn objectiviteit, transparantie en non-
discriminatie.

Zoals bekend is het vorige contract met het accountantskantoor Deloitte ontbonden na de
vertraagde oplevering van de jaarstukken 2015. De gevolgde aanbestedingsprocedure heeft
geen rol gespeeld bij de vertraging in oplevering van de jaarstukken. Wel zijn bij het opstellen
van de nieuwe aanbestedingsdocumenten de lessen meegenomen die zijn gebleken uit de
evaluatie van de vertraagde oplevering van de jaarstukken 2015.

ln deze aanbesteding wordt zowel gekeken naar kwaliteit als naar prijs. Voor het kwalitatieve
oordeel zal een beoordelingsteam de verschillende inschrijvingen een score geven. Net als
bij de vorige aanbesteding zullen leden van de auditcommissie in het beoordelingsteam
zitting hebben naast een aantal ambtelijke experts. ln de aanbestedingsleidraad kunt u bij de
paragraaf "beoordeling" lezen hoe dit onderdeel van de aanbesteding werkt.

Het college is nauwgezet betrokken bij dit voorbereidingsproces

De auditcommissie adviseert de raad om de aanbestedingsdocumenten vast te stellen en de
raadsleden (en leden van auditcommissie) de heren Schagen en Vinke de raad te laten
vertegenwoordigen in het beoordelingsteam.
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Na een positieve besluitvorming zullen de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd worden
op Tendernet. Geïnteresseerde partijen (accountants) kunnen gedurende een vastgestelde
periode (zie hiervoor paragraaf 2.1 in de leidraad) vragen stellen over de aanbesteding. Alle
vragen die gesteld worden krijgen een gebundeld antwoord (een Nota van lnlichtingen) die
weer naar alle geinteresseerde partijen wordt verstuurd.

Begin december worden alle inschrijvingen (offertes) opgestuurd. Vervolgens vinden ook
presentaties plaats, waarbij de leden van de beoordelingscommissie vragen kunnen stellen
aan de verschillende accountants over hoe zij de controle bij Purmerend (en Beemster) vorm
willen geven en een beoordeling hierover geven.

Uiteindelijk zal volgens de hier vastgestelde procedure eind januari de definitieve gunning

voltrokken worden.

Geheimhoudinq
Conform artikel 25 van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur
is door de auditcommissie geheimhouding opgelegd op de stukken behorende bij deze
Europese aanbesteding. Ook is geheimhouding opgelegd op documenten waaruit informatie
over de Europese aanbesteding herleidbaar zijn. De geheimhouding geldt voor de raads- en

commissieleden, de leden van het college, de leden van auditcommissie en betrokken
ambtenaren. De gemeente Purmerend handelt op dezelfde wijze.
De gemeenteraad wordt gevraagd deze geheimhouding te bekrachtigen.
De geheimhouding wordt opgeheven zodra de aanbestedingsdocumenten, conform de
voorgesteld inkoopprocedure, via Tendernet openbaar toegankelijk zijn gemaakt.

Geheimhouding op de overige documenten wordt opgeheven zodra de aanbesteding volledig
is afgerond.

Deze geheimhouding betekent dat de aanbestedingsdocumenten waarnaar in dit voorstel
wordt verwezen niet zijn gepubliceerd bij de openbare stukken maar tot het moment waarop
die wordt gepubliceerd op Tendernet, zijn opgenomen in de besloten omgeving van het
raadsinformatiesysteem.

Voorstel:
- De aanbestedingsdocumenten voor de Europese aanbesteding "accountantsdiensten

gemeente Purmerend en gemeente Beemster" vast te stellen.

De heren Schagen en Vinke aan te wijzen als vertegenwoordigers van de raad in het
beoordelingsteam.

De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen en te bepalen dat deze geheimhouding is
opgeheven zodra de aanbestedingsdocumenten via Tendernet, conform de voorgestelde
inkoopprocedure, openbaar zijn gemaakt.
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Geheimhouding op de overige documenten wordt opgeheven zodra de aanbesteding volledig
is afgerond.

auditcom van

G.J Groot rman
voorzitter

Bijlage(n):
- Raadsbesluit

Aanbestedingsleidraad accountant boekjaar 2018 ev 1.0 (geheim)

Bijlage 1 UEA accountantsdiensten 1.0 (geheim)
Bijlage 2 lnschrijfformulier referenties accountant 0.1 (geheim)

Bijlage 3 Prijzenblad 0.3 (geheim)
Bijlage 4 Programma van eisen accountantsdiensten (geheim)

Bijlage 5 Programma van wensen accountantsdiensten (geheim)

Bijlage 6 Concept overeenkomst accountantsdiensten (geheim)

Bijlage 7 VNG model inkoopvoonruaarden'en Addendum (geheim)
Bijlage I Uitvoeringsprotocol social return ZaWa (geheim)
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 28 september 2017,

BESLUIT:

1. De aanbestedingsdocumenten voor de Europese aanbesteding "accountantsdiensten
gemeente Purmerend en gemeente Beemster" vaststellen.

2. De heren L.J.M. Schagen en H.J. Vinke aan te wijzen als vertegenwoordigers van de
raad in het beoordelingsteam.

3. De door de auditcommissie conform artikel 25 van de Gemeentewet en artikel 10 van de
Wet Openbaarheid van Bestuur opgelegde geheimhouding over de documenten
behorende bijde Europese aanbesteding "accountantsdiensten gemeente Purmerend en
gemeente Beemster'' te bekrachtigen.
Te bepalen dat deze geheimhouding tevens geldt voor de overige documenten waaruit
vertrouwelijke informatie over de aanbesteding herleidbaar is, zoals het verslag van de
vergaderingen van de auditcommissie(s) en overige documenten die door ambtenaren ter
voorbereiding op dit besluit zijn gebruikt.

4. Te bepalen, dat de geheimhouding op de aanbestedingsdocumenten is opgeheven zodra
de aanbestedingsdocumenten via Tendernet, conform de voorgestelde inkoopprocedure,
openbaar zijn gemaakt. Geheimhouding op de overige documenten wordt opgeheven
zodra de aanbesteding volledig is afgerond.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 17 oktober 2017.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


