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Onderwerp 
gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten 2016 t/m 2019 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. In te stemmen met het bestek voor de Europese (openbare) aanbesteding van de 
accountantsdiensten om te komen tot een gezamenlijke accountant voor de gemeenten 
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en de GR BAR-organisatie. 

2. Als vertegenwoordigers voor de gemeente Albrandswaard in de beoordelingscommissie aan 
te wijzen de heren  M. Bianchi en H.van der Graaff en mevrouw E. van der Matten als 
adviseur 

 
Inleiding 
De accountantsdiensten voor Albrandswaard worden t/m het begrotingsjaar 2015 verzorgd door 
Deloitte. Dit betekent dat in het 2e kwartaal 2016 de werkzaamheden voor de jaarrekening 2015 door 
Deloitte worden afgerond. Ook voor de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht en de BAR-organisatie 
loopt het  huidige contract af in dezelfde periode.  
Voor de accountantsdiensten vanaf de programmarekening 2016 is een nieuwe aanbesteding nodig. 
Inmiddels is door de Barendrechtse commissie planning & control, het dagelijks bestuur van de BAR-
organisatie en  de auditcommissies van Albrandswaard en Ridderkerk een positief advies uitgebracht 
om een gezamenlijke aanbestedingsprocedure te starten om te komen tot een gezamenlijke 
accountant voor alle vier de organisaties. 
Om de openbare (Europese) aanbestedingsprocedure te kunnen starten dient het bestek, net daarin 
opgenomen het programma van eisen, door de raden en het algemeen bestuur te worden vastgesteld. 
 
 
Beoogd effect 
Door de gezamenlijke aanbesteding van de accountantsdiensten en de keuze voor één accountant 
wordt bereikt dat qua prijs- kwaliteit het optimale resultaat wordt bereikt. 
 
 
Relatie met beleidskaders 
Aanbesteding vindt plaats binnen de landelijke en gemeentelijke regelgeving m.b.t. inkoop en 
aanbesteding. 
 
 
Argumenten 
1.1 Met de gezamenlijke aanbestedingsprocedure en bestek wordt een gezamenlijk uitgangspunt 

vastgesteld voor de te volgen procedure en inhoud van de aanbesteding om te komen tot een 
gezamenlijke accountant voor de vier organisaties.  

 
Voordelen voor de gezamenlijke (in plaats van een afzonderlijke) aanbestedingsprocedure en 
accountant zijn de kwaliteitsverhoging en efficiencyvoordelen. Hierover is uitgebreid in de 
auditcommissie van gedachten gewisseld en geconstateerd dat dit een voortzetting van de 
huidige werkwijze betekent die momenteel goed voldoet. Verder is gekozen voor een contract 
van vier jaar met een optie tot één jaar verlening wat betekent dat gekozen wordt voor 
continuïteit.  
 



 
1.2 Het bestek is uitvoerig besproken in de auditcommissie.  

 
Het bestek is op 26 mei 2015 besproken in de auditcommissie. De samenwerking met de 
huidige accountant gaat goed en deze werkprocessen zijn naast het conceptbestek gelegd.  

 
De aan te besteden werkzaamheden wijken nauwelijks af van de werkzaamheden die de 
accountant momenteel uitvoert.  
De volgende werkzaamheden maken deel uit van de overeenkomst: 
1. de algemeen certificerende functie; het opstellen van een managementletter voor de       

BAR-organisatie en de controle van de jaarrekening van de BAR-organisatie en de            
drie gemeenten 

2. het verstrekken van deelverklaringen voor de gemeenten (Sisa) 
3. de natuurlijke adviesfunctie voor organisatie, Dagelijks Bestuur en college van B&W 
4. de bestuurlijke ondersteuning van de gemeenteraden en Algemeen Bestuur 

 
Voor alle onderdelen wordt per organisatie een vaste prijs geoffreerd m.u.v. onderdeel 1: 
managementletter enkel voor de BAR-organisatie en onderdeel 2: enkel voor de gemeenten. 
In het bestek is opgenomen dat voor meerwerk vooraf toestemming is vereist van de 
opdrachtgevers. Tijdens de contractperiode vindt er geen indexering plaats. Meerwerk a.g.v. 
wetswijzigingen tijdens de contractperiode is uitgesloten.  

 
Gunningcriteria 
De toepassing van gunningcriteria resulteert in een score, waarbij de hoogst scorende 
inschrijver in principe voor de opdracht in aanmerking komt.  
Voorgesteld wordt  de verhouding prijs-kwaliteit te stellen op 60% kwaliteit en 40% prijs. De 
inschrijver wordt daarbij beoordeeld op de volgende vier punten: 
1. Plan van aanpak (controleaanpak en contactpotentieel); 
2. Visie op natuurlijke adviesfunctie en controlefunctie; 
3. Presentatie 
4. Prijsopgave 

 
Contractduur 
De duur van het contract is bepaald op een periode van 4 jaar met een optie van 1 jaar 
verlengen voor alle deelnemende partijen. Reden voor de contractduur van 4 jaar is dat aan 
een zekere continuïteit van dienstverlening belang wordt gehecht. 

 
2.1 De beoordelingscommissie beoordeelt de ontvangen inschrijving en brengt advies uit wie als 

accountant aan te wijzen.  

Met deze vertegenwoordigers in deze commissie is uw bestuurlijke inbreng gegarandeerd. Met 
het bestek krijgt de beoordelingscommissie een helder kader mee o.a. in de vorm van 
gunningscriteria om tot een goed advies te kunnen komen. 

 
Overleg gevoerd met 
De volledige procedure is afgestemd met de griffies van de drie gemeenten en de vertegenwoordigers 
van de BAR-organisatie. Dit betreft: 

1. De keuze voor de gezamenlijke aanbestedingsprocedure om te komen tot één accountant, de 
planning en vertegenwoordiging in de beoordelingscommissie. 

2. De toetsing van het concept bestek 
3. De voorbereiding van de besluitvorming 

 
 
Kanttekeningen 
Voor de gezamenlijke aanbesteding van de accountantsdiensten en keuze van de gezamenlijke 
accountant zijn er nauwelijks kanttekeningen te plaatsen. 
Zowel de procedure van de aanbesteding als ook de inhoud van het bestek  zijn volledig afgestemd 
met de drie auditcommissies/commissie planning & control van de BAR-organisatie en de gemeenten. 
 



Er bestaat een mogelijkheid dat de uitkomst van de aanbesteding voor een individuele gemeente qua 
prijsstelling duurder kan uitvallen n.l. de prijsstelling voor het totale bestek is mede bepalend voor de 
uiteindelijke keuze. Gezien het feit dat het voor de drie gemeenten om dezelfde werkzaamheden gaat 
is die kans gering. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De verdere planning van de aanbesteding is als volgt: 
 
Onderdeel Datum 

Publicatie van de aanbesteding Maandag 20-07-2015 

Deadline vragenronde  
(Nota van Inlichtingen) 

Dinsdag 25-08-2015 

Verstrekken Nota van Inlichtingen Maandag 07-09-2015 

Deadline indienen van Inschrijvingen Donderdag 21-09-2015 13:00 

Presentatie door beoogd contactpersonen Dinsdag 13-10-2015 20:00 – 23:00 uur 

Bekendmaking voorlopige Gunning en afwijzing December 2015 (afhankelijk van raadsbesluit) 

Definitieve Gunning 20 dagen na voorlopige Gunning 

Start Overeenkomst 1 september 2016 
 
 
Financiën  
Voor de accountantscontrole zijn structurele budgetten in de begroting 2015-2018 opgenomen. De 
financiële gevolgen van deze aanbesteding zullen wij na de gunning in beeld brengen. Dan zal blijken 
wat het kostenniveau van de accountantsdiensten voor de komende jaren zal zijn. 
 
 
Juridische zaken 
Alle documenten/adviezen zijn opgesteld in samenwerking met inkoop en concerncontrol. Tevens is 
het bestek als laatste getoetst door JZ. 
 
Duurzaamheid 
In het bestek is een duurzaamheidsparagraaf opgenomen. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Aanbestedingsleidraad Europese aanbesteding (incl. bijlage 1 t/m 7) 
Bijlage 1 eigen verklaring  (190594) 
Bijlage 2 programma van eisen (190598) 
Bijlage 3 model prijsopgave (190603) 
Bijlage 4 concept controleprotocol gemeente (190607) 
Bijlage 5 concept overeenkomst (190612) 
Bijlage 6 algemene inkoopvoorwaarden (190614) 
Bijlage 7 model referentieopdrachten (190615) 
 
Poortugaal, 23 juni 2015 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


