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Onderwerp: Benoeming accountant
Reg.nummer: 2012/116293

1. Aanleiding
Aanleiding tot het nemen van dit besluit is het expireren van de overeenkomst voor
het leveren van accountantsdiensten door Ernst & Young d.d. 1 juli 2012. De
auditcommissie adviseert de raad conform artikel 2 van de verordening
Auditcommissie over de selectie van de accountant. De benoeming van de
accountant is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
In december 2011 heeft de raad op voordracht van de auditcommissie besloten tot
een openbare Europese aanbesteding. Ook heeft zij toen het programma van eisen
en de (weging van) gunningcriteria vastgesteld. De raad heeft ingestemd het advies
aan de raad ten aanzien van de selectie van de accountant op te dragen aan de
selectiecommissie bestaande uit de voltallige auditcommissie en de wethouder
financiën (2011/461078).

2. Voorstel aan de raad
De auditcommissie stelt, op voordracht van de selectiecommissie, de raad voor:

 De opdracht tot het uitvoeren van accountantsdiensten te gunnen aan
PricewaterhouseCoopers.

3. Beoogd resultaat
Het afsluiten van een overeenkomst met het geselecteerde accountantskantoor ten
behoeve van:

- De controle van de jaarstukken (artikel 197 Gemeentewet);
- De controle van overige verantwoordingen;
- Werkzaamheden die voortvloeien uit de natuurlijke adviesfunctie.

De af te sluiten overeenkomst krijgt een looptijd van vijf jaar, dat wil zeggen de
boekjaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Daarna zal er een evaluatie plaatsvinden.
Indien de dienstverlening naar tevredenheid van de gemeente Haarlem geschiedt
kan de overeenkomst 3 maal met 1 jaar worden verlengd voor de boekjaren 2017
tot en met 2019.

4. Argumenten
Om tot de selectie van een accountant te komen is er een Europese Openbare
aanbesteding uitgevoerd. Daarin zijn inschrijvers door de beoordelingscommissie
getoetst aan de hand van geschiktheidcriteria. Op grond van deze criteria is de
geschiktheid van de inschrijver vastgesteld. Daarna zijn de inschrijvingen getoetst
aan de hand van gunningscriteria (programma van eisen en wensen) op grond
waarvan de geschiktheid van de inschrijving is vastgesteld. Alle inschrijvers hebben
een presentatie gegeven die onderdeel uitmaakt van de gunningscriteria.
De resultaten van de aanbesteding zijn vastgelegd in het proces verbaal van
aanbesteding.
De kosten voor de dienstverlening door de geselecteerde accountant bedragen
ongeveer € 111.000,- per jaar. Deze kosten worden gedekt uit programma 1.1.
burger en bestuur product 01.01.01.
Pas na het bestuurlijk besluitvormingsproces ontvangen de inschrijvers bericht over
de voorlopige gunning van de opdracht. Het voornemen tot voorlopige gunning zal
conform de uitnodiging tot inschrijving verstuurd worden op 13 april 2012. Om die
reden is het raadsvoorstel tot die tijd geheim.
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5. Opmerkingen
De auditcommissie is erg tevreden met het doorlopen proces en de uiteindelijke
keuze. De presentaties hebben als extra voordeel dat een eerste kennismaking reeds
heeft plaatsgevonden met de accountants en hun teams. Op grond van het resultaat
van de aanbesteding verwachten wij dat de samenwerking met de accountant prettig
en constructief zal zijn.

De auditcommissie,

de voorzitter

Cora Yfke Sikkema
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6. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Besluit:

 De opdracht tot het uitvoeren van accountantsdiensten te gunnen aan
PricewaterhouseCoopers.

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter


