
 

Ter inzage ligt: Programma van Eisen incl.bijlagen en Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Bergen op Zoom 

 

 

 

 *BM1501205* 
 BM1501205 

  

Raadsvoorstel

 

Raadsvergadering Agendanummer 

16 juli 2015  

 

 

Onderwerp 

aanbesteding accountantscontrole 

 

 

Steenbergen; 30 juni 2015 

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

De raad is op basis van artikel 213 van de Gemeentewet het bevoegde orgaan om de accountant aan te 

wijzen. De gemeente Steenbergen heeft met Deloitte Accountants B.V. voor de accountantscontrole voor 

de boekjaren 2011 t/m 2014 een overeenkomst gesloten. Met het oog op de mogelijke samenwerking op 

het gebied van bedrijfsvoering tussen de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht 

heeft u in uw vergadering van 27 november 2014 besloten met Deloitte Accountants B.V. een 1-jarige 

overeenkomst te sluiten voor het boekjaar 2015 en daarna een gezamenlijke Europese aanbesteding te 

houden met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht.   

 

2. Achtergrond 

Het Programma van Eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole is voorbereid door een 

ambtelijke projectgroep, bestaande uit de griffiers en de concerncontrollers van de deelnemende 

gemeenten, de inkoopadviseur van het Inkoopbureau West-Brabant (namens de gemeenten 

Woensdrecht en Steenbergen) en de inkoopadviseur van de gemeente Bergen op Zoom. Het Programma 

van Eisen is besproken met twee afgevaardigden van de auditcommissies van de deelnemende 

gemeenten. In de vergadering van 15 juni j.l. is  het programma van eisen besproken in het Steenbergse 

audit committee.  

 

3. Overwegingen 

Doel van de gezamenlijke aanbesteding is het aangaan van een overeenkomst voor de 

accountantscontrole in de drie gemeenten voor de boekjaren 2016 t/m 2019 met de mogelijkheid tot 

verlenging onder dezelfde condities van 2 keer 1 boekjaar. Elke gemeente sluit individueel een 

overeenkomst met de geselecteerde accountant.  

 

De aanbesteding is zo opgesteld dat op het moment dat de beoogde samenwerking op het terrein van de 

bedrijfsvoering tussen de drie gemeenten tot stand is gekomen, de hiervoor ingestelde 

Gemeenschappelijke Regeling de mogelijkheid heeft om binnen deze aanbesteding onder gelijkblijvende 

voorwaarden met de geselecteerde accountant een overeenkomst aan te gaan. 

 

Daarnaast hebben de drie gemeenten een Gemeenschappelijke Regeling “Intergemeentelijke Sociale 
Dienst Brabantse Wal” (hierna: ISD). De ISD is zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van hun 
jaarrekening en het laten verrichten van een onafhankelijke accountantscontrole daarop. Uit het oogpunt 

van het zo effectief en efficiënt kunnen uitvoeren van de controle bij de ISD en de individuele gemeenten 

is het wenselijk dat de controlerend accountant voor de vier organisaties dezelfde is. Om deze reden sluit 

de ISD aan bij deze aanbesteding en conformeert zij zich aan de gestelde eisen en wensen in dit 

Programma van Eisen.  
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In het Programma van Eisen is o.a. het volgende opgenomen: 

- Naast de omschrijving van de accountantscontrole (hoofdstuk 2), de contractuele voorwaarden 

(hoofdstuk 3), de uitgangspunten en het verloop van de aanbestedingsprocedure (hoofdstuk 4, 

paragrafen 1 en 2) zijn in de paragrafen 4.3 en 4.4 de eisen opgenomen waaraan de aanbieder moet 

voldoen om de opdracht te kunnen uitvoeren. Het gaat onder meer om geschiktheidseisen met 

betrekking tot financiële en economische draagkracht, technische bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid en eisen aan de inschrijving. Het niet voldoen aan een eis uit dit onderdeel 

betekent uitsluiting van verdere beoordeling en de inschrijver valt af (knock-out criterium). 

- In paragraaf 4.5  zijn de gunningscriteria vastgelegd. Paragraaf 4.6 bevat de beoordelingsprocedure. 

Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de in dit Programma van Eisen gestelde eisen 

en de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De beoordeling van de inschrijving 

vindt plaats op basis van de gunningscriteria, bestaande uit de volgende subcriteria, “kwaliteit” en 
“prijs”. 

 

Elke deelnemende gemeente heeft zijn eigen algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en  

diensten. Aan de inkoopvoorwaarden voor alle drie gemeenten liggen de model inkoopvoorwaarden voor  

leveringen en diensten van de VNG ten grondslag. Daarom wijken deze inkoopvoorwaarden slechts op  

enkele, niet essentiële, onderdelen van elkaar af. Het voorstel is om praktische redenen de   

inkoopvoorwaarden van de gemeente Bergen op Zoom toe te passen. 

 

In de controleverordening wordt o.a. de accountantscontrole geregeld. Het Programma van Eisen sluit op 

onderdelen niet aan bij de huidige controleverordening. Daarom legt het college een nieuwe 

controleverordening ter vaststelling aan u voor. Deze nieuwe verordening is afgestemd met de 

controleverordeningen van de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom.   

 

4. Middelen 

Uit de in de voorbereiding van de aanbesteding gehouden marktconsultatie met 6 accountantskantoren 

blijkt dat mogelijke efficiencyvoordelen eerst gerealiseerd kunnen worden als voor de drie gemeenten 

sprake is van één controleplan en daarnaast de bedrijfs- en administratieve processen beter op elkaar 

zijn afgestemd dan nu het geval is. Voor de eerstkomende 2 jaar wordt er van uitgegaan dat nog geen of 

slechts een beperkt voordeel behaald kan worden op het voor de accountantscontrole 2015 geraamde 

bedrag van € 30.000.   
 

5. Risico’s 

Een aanbesteding met meerdere partijen is over het algemeen gecompliceerder dan een aanbesteding 

die alleen voor de eigen gemeente wordt gehouden. Ook vraagt het veel afstemming. Door goede 

afspraken en een strakke planning worden de risico’s beheersbaar geacht.  

 

6. Communicatie/Aanpak 

Voorgesteld wordt om het voorbereidende en uitvoerende werk rond de aanbesteding op te dragen aan 

een aanbestedings- en selectiecommissie en deze commissie te laten bestaan uit twee afgevaardigden 

van de auditcommissies van de deelnemende gemeenten, de griffiers en de concerncontrollers. De 

commissie wordt ondersteund door de inkoopadviseur van het Inkoopbureau West-Brabant en de 

inkoopadviseur van de gemeente Bergen op Zoom. 

Het voorstel is namens uw raad de heer J.H.F. Weerdenburg (voorzitter audit committee) en de heer 

T.P.M. van Es  (lid audit committee) aan te wijzen om deel te nemen in de aanbestedings- en 

selectiecommissie. 

 

De aanbestedings- en selectiecommissie beoordeelt de inschrijvingen. Onderdeel van de 

aanbestedingsprocedure is het uitbrengen van de zogenoemde Nota van Inlichtingen. Deze nota geeft op 

verzoek van potentiële inschrijvers een toelichting op het Programma van Eisen. Zo nodig kan naar 

aanleiding hiervan aanvulling en/of wijziging van het Programma van Eisen aan de orde zijn. Voorgesteld 

wordt om de commissie hiertoe mandaat te verlenen. 
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De werkzaamheden van de commissie zijn er op gericht u in de raadsvergadering van 17 december 2015 

het voorstel tot aanwijzing van de openbare accountant voor  te leggen.    

 

7. Voorstel 

Conform het bijgevoegde raadsbesluit wordt voorgesteld: 

a. de aanbesteding van de accountantscontrole voor de boekjaren 2016 t/m 2019 met de gemeenten 

Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen uit te voeren; 

b. het Programma van Eisen voor de Europese aanbesteding van de accountantscontrole van de 

jaarrekening voor de boekjaren 2016 t/m 2019 vast te stellen; 

c. een aanbestedings- en selectiecommissie in te stellen bestaande uit de griffiers, concerncontrollers en 

twee afgevaardigden van de auditcommissies van de deelnemende gemeenten; 

d. namens uw raad de heer J,H.F. Weerdenburg en de heer T.P.M. van Es aan te wijzen om deel te 

nemen in de aanbestedings- en selectiecommissie; 

e. de aanbestedings- en selectiecommissie mandaat te verlenen tot het aanvullen en/of wijzigen van het 

Programma van Eisen; 

f. de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Bergen op Zoom 

2013 van toepassing te verklaren op deze aanbesteding. 

 

 

 

Hoogachtend, 

De voorzitter van het audit committee, 

 

 

 

J.H.F. Weerdenburg 


