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Collegebesluit 

Onderwerp  

Vaststelling overeenkomst accountant 2020-2024 

 

Nummer 2020/450804 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 

Afdeling CC 

Auteur Jelsma, N. 

Telefoonnummer 023-5113212 

Email njelsma@haarlem.nl 

Kernboodschap  Na het voeren van een openbare Europese aanbestedingsprocedure voor het 

aantrekken van accountantsdiensten voor de boekjaren 2020-2024 is de 

dienstverlening aan Deloitte Accountants B.V. gegund. 

De raad zal op 28 mei 2020 tot aanwijzing van Deloitte overgaan als bedoeld in 

artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. 

Het college is bevoegd de overeenkomst met Deloitte aan te gaan.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur, vanwege 

de samenhang met het raadsvoorstel Aanwijzen accountant gemeente Haarlem 

(2020/431848). 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Aanbesteding accountant - vaststellen Programma van Eisen en (weging van) 

gunningscriteria (2019/523971)  

Voorstel gezamenlijke Europese aanbesteding accountantsdiensten met 

Zandvoort (2019/170302) 

Voorstel samenstelling selectiecommissie aanbesteding accountantsdiensten voor 

Haarlem en Zandvoort (2019/287658) 

Besluit College  

d.d. 12 mei 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Tot het aangaan van de ‘Overeenkomst gemeente Haarlem 

accountantsdiensten’ met Deloitte Accountants B.V., onder het voorbehoud 

dat de raad op 28 mei 2020 dit accountantskantoor aanwijst als bedoeld in 

artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. 

2. Tot oplegging van geheimhouding op grond van artikel 86 van de 

Gemeentewet aan de commissie Bestuur wat betreft de bij dit besluit 

gevoegde overeenkomst, vanwege de bescherming van de economische en 

financiële belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van 

onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deze aangelegenheid 

betrokken (rechts)personen, een en ander als bedoeld in artikel 10, tweede 

lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. 

Geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde duur. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-september/19:30/Aanbesteding-accountant-vaststellen-programma-van-eisen-en-weging-van-gunningscriteria
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-september/19:30/Aanbesteding-accountant-vaststellen-programma-van-eisen-en-weging-van-gunningscriteria
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2019/14-maart/17:00/Raadsstuk-gezamenlijk-aanbesteding-met-Zandvoort.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2019/14-maart/17:00/Raadsstuk-gezamenlijk-aanbesteding-met-Zandvoort.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2019/16-mei/17:00/19-45-uur-Voorstel-samenstelling-selectiecommissie-aanbesteding-accountantsdiensten-voor-Haarlem-en-Zandvoort/2019287658-Voorstel-selectiecommissie-aanbesteding-accountantsdiensten-Haarlem-en-Zandvoort.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2019/16-mei/17:00/19-45-uur-Voorstel-samenstelling-selectiecommissie-aanbesteding-accountantsdiensten-voor-Haarlem-en-Zandvoort/2019287658-Voorstel-selectiecommissie-aanbesteding-accountantsdiensten-Haarlem-en-Zandvoort.pdf


 

 Kenmerk: 2020/450804 2/4 

 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Een openbare Europese aanbestedingsprocedure is gevoerd om tot een overeenkomst met een 

accountantskantoor te komen voor de boekjaren 2020-2024. De aanbestedingsprocedure heeft 

plaatsgevonden en heeft geleid tot het gunnen van de dienstverlening aan Deloitte Accountants B.V.  

 

Aan de raad is een voorstel voorgelegd om op 28 mei 2020 tot aanwijzing van dit accountantskantoor 

te besluiten, op grond van het bepaalde in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet 

(2020/431848).  

 

Het college is op grond van artikel 160, eerste lid aanhef en onder d van de Gemeentewet bevoegd 

om te besluiten tot het aangaan van de overeenkomst met Deloitte voor het leveren van 

accountantsdiensten. 

 

1. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. tot het aangaan van de ‘Overeenkomst gemeente Haarlem accountantsdiensten’ met Deloitte 

Accountants B.V.’, onder het voorbehoud dat de raad op 28 mei 2020 dit accountantskantoor 

aanwijst als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet; 

2. tot oplegging van geheimhouding op grond van artikel 86 van de Gemeentewet aan de 

commissie Bestuur wat betreft de bij dit besluit gevoegde overeenkomst, vanwege de 

bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente alsmede het 

voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deze aangelegenheid 

betrokken (rechts)personen, een en ander als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder 

b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. Geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde 

duur. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met dit besluit wordt bereikt dat met ingang van het boekjaar 2020 voor de duur van 5 boekjaren 

accountantsdiensten ten behoeve van de gemeente Haarlem worden aangetrokken. 
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4. Argumenten 

Het aangaan van de overeenkomst is het gevolg van de gunning van de dienstverlening aan Deloitte 

Accountants B.V. 

Een aanbestedingsprocedure resulteert na inschrijving, selectie en beoordeling in principe tot het 

gunnen van de opdracht aan één van de inschrijvers. De gunning is daarmee de logische uitkomst van 

de procedure. 

In de openbare Europese aanbestedingsprocedure voor accountantsdiensten is na selectie en 

beoordeling Deloitte als winnende inschrijving naar voren gekomen. Het besluit om de 

dienstverlening aan Deloitte te gunnen is inmiddels aan het kantoor bekend gemaakt. Met Deloitte 

kan de overeenkomst voor het leveren van accountantsdiensten voor de boekjaren 2020-2024 nu 

worden aangegaan.  

 

De aanwijzing van de accountant door de raad is een voorbehoud voor het aangaan van de 

overeenkomst 

Aan de raad is een voorstel voorgelegd om op 28 mei 2020 te besluiten Deloitte, als winnende 

inschrijving in de georganiseerde aanbestedingsprocedure, aan te wijzen als bedoeld in artikel 213, 

tweede lid van de Gemeentewet. Het college heeft geen aanleiding om hier wensen of bedenkingen 

tegenin te brengen, welke mogelijkheid in het raadsvoorstel wordt gegeven.  

 

Nu het college kan instemmen met de aanwijzing door de raad, besluit het college op grond van zijn 

bevoegdheid ex artikel 160, eerste lid aanhef en onder d van de Gemeentewet tot het aangaan van 

de overeenkomst met Deloitte. Dit besluit wordt genomen onder het voorbehoud dat de raad het 

accountantskantoor op 28 mei 2020 aanwijst. Zodra de raad het aanwijzingsbesluit heeft genomen, is 

het besluit van het college om de overeenkomst met Deloitte aan te gaan definitief. De 

overeenkomst zal vervolgens namens de gemeente Haarlem door de burgemeester worden 

ondertekend.  

 

Haarlem en Zandvoort gaan beide deze overeenkomst met Deloitte aan 

De aanbestedingsprocedure is gevoerd door de gemeenten Haarlem en Zandvoort tezamen. 

Eenzelfde besluit tot het aangaan van een overeenkomst met Deloitte zal dan ook door het college 

van Zandvoort worden genomen.  

 

Geheimhouding op de overeenkomst is noodzakelijk vanwege de bescherming van de belangen van 

de gemeente en het accountantskantoor 

De tussen de gemeente en Deloitte te sluiten overeenkomst bevat gegevens van vertrouwelijke aard, 

zoals prijsafspraken. Geheimhouding wordt opgelegd om de gerechtvaardigde belangen van de 

gemeente en Deloitte als elkaars contractpartners te beschermen. Vanwege de aard van de gegevens 

in de overeenkomst wordt geheimhouding opgelegd voor onbepaalde duur. Halfjaarlijks worden 

geheimhoudingsbesluiten beoordeeld wat betreft de mogelijkheid om de geheimhouding op te 

heffen. Ook dit geheimhoudingsbesluit zal op deze wijze periodiek worden beoordeeld.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

6. Uitvoering 

Het besluit wordt aan Deloitte Accountants B.V. bekendgemaakt. De met Deloitte te sluiten 

overeenkomst wordt, nadat de raad op 28 mei 2020 tot aanwijzing heeft besloten, namens de 

gemeente Haarlem door de burgemeester uit hoofde van artikel 171 Gemeentewet ondertekend.  

 

7. Bijlage 

‘Overeenkomst accountantsdiensten gemeente Haarlem’ (GEHEIM). 

 

 

 

 


