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wijze een bewuste keuze maken voor de inhuur van deskundigheid op het gebied 
van accountantscontrole, de controle van overige financiële verantwoordingen en 
de daaraan gerelateerde advisering voor vier boekjaren (2020 tot en met 2023).
Het doel van deze Europese aanbesteding is het selecteren van één contractpartij 
voor het verzorgen van de accountantsdiensten die qua profiel en invulling van de 
functie past bij de wensen en eisen die de beide opdrachtgevers daaraan stellen.
De aanbesteding moet resulteren in twee nieuwe overeenkomsten met een 
accountantsorganisatie met ingang van 1 juli 2020.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van de Auditcommissie en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Grondslag De auditcommissie adviseert de raad conform artikel 2 van de verordening 
Auditcommissie over het programma van eisen voor de aanbesteding en over de 
selectie van de accountant. De raad is opdrachtgever van de accountant en wijst, 
conform artikel 213 lid 2 Gemeentewet, de accountant aan die belast is met de 
controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.

Relevante eerdere
besluiten

Voorstel gezamenlijke Europese aanbesteding accountantsdiensten met
Zandvoort(2019/170302)
Voorstel samenstelling selectiecommissie aanbesteding accountantsdiensten voor
Haarlem en Zandvoort (2019/287658)

Besluit College N.v.t.

Kenmerk: 2019/523971 1/5



Besluit Raad De raad der gemeente Haarlem,
d.d.....|9 SEP 2019
(wordt ingevuld door de Gelezen het voorstel van de Auditcommissie
griffie)

Besluit:
Het Programma van Eisen voor de aanbesteding van de accountantsdiensten en
de (weging van de) gunningscriteria vast te stellen.

de griffier, ----------^ de voomt^c^^--------

1. Inleiding
De aanleiding tot het aanbesteden van de dienst accountantswerkzaamheden is het expireren van de 
huidige overeenkomst met PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. De expiratiedatum van de 
overeenkomst is 1 juli 2020. Er zijn geen verdere opties meer tot verlenging.
Afgelopen maart heeft de Haarlemse gemeenteraad besloten gezamenlijk met Zandvoort de 
Europese aanbesteding van de accountantsdiensten te gaan uitvoeren (2019/17032). Beide 
gemeenten zijn voornemens met één en dezelfde accountant een overeenkomst af te sluiten voor de 
dienstverlening van accountantsdiensten. De reden hiervoor is dat de beoogde accountant bij de 
uitvoering van de dienstverlening met één ambtelijke organisatie te maken heeft en sprake is van 
grotendeels vergelijkbare processen.
De omvang van de dienstverlening gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst bestaat 
uit de volgende onderdelen:
- de algemeen certificerende functie inclusief de controle overige verantwoordingen;
- de natuurlijke adviesfunctie;
- de bestuurlijke ondersteuning;
- specifieke onderzoeksopdrachten van de gemeenteraad.

2. Voorstel aan de raad
In het Programma van Eisen worden de specifieke eisen opgenomen ten aanzien van de 
werkzaamheden met inachtneming van het wet- en regelgeving. De gestelde eisen zijn knock-out 
eisen. Dit betekent dat het niet voldoen of kunnen voldoen aan één van deze eisen automatisch leidt tot 
uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.
De gestelde eisen gelden voor zowel de gemeente Haarlem als de gemeente Zandvoort, tenzij 
expliciet vermeld is dat de eis alleen voor gemeente Haarlem dan wel gemeente Zandvoort geldt.

De Auditcommissie stelt de raad voor:
- Het Programma van Eisen voor de aanbesteding van de accountantsdiensten en de (weging van 

de) gunningscriteria vast te stellen.
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3. Beoogd resultaat
Het doel van de aanbesteding is een accountant te selecteren die qua profiel en invulling van de 
functie past bij de wensen en eisen die de beide opdrachtgevers daaraan stellen. Hiervoor is in april 
door de raad een selectiecommissie benoemd bestaande uit (een afvaardiging van) de Zandvoortse 
Accountantscommissie en de Haarlemse Auditcommissie (2019/287658).
De nieuwe overeenkomst met een accountantskantoor gaat in per 1 juli 2020 voor een periode van 
vier jaar. Indien de dienstverlening naar tevredenheid van de gemeente Haarlem geschiedt kan de 
overeenkomst 3 maal met 1 jaar worden verlengd voor de boekjaren 2024 tot en met 2026. Het 
aangaan van een overeenkomst met een accountantskantoor geschiedt door middel van het 
doorlopen van een openbaar Europees aanbestedingstraject.

4. Programma van Eisen en beoordeling gunningscriteria
Elke inschrijving wordt, nadat is gebleken dat de inschrijving compleet is en voldaan is aan de 
geschiktheidseisen en de uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn, getoetst aan de eisen zoals 
opgenomen in het Programma van Eisen. Indien een inschrijving niet voldoet aan de gestelde eisen, 
zal deze ongeldig worden verklaard en uitgesloten van de aanbestedingsprocedure. In het 
Programma van Eisen zijn eisen onder andere opgenomen met betrekking tot:
a. de algemeen certificerende functie, rapportage en communicatie. Er is onder meer bepaald dat 

de accountant voor zijn oordeelsvorming in de controleverklaring over de jaarrekening de 
goedkeuringstoleranties1 gebruikt zoals verwoord in het Besluit accountantscontrole decentrale 
overheden (Bado) en vastgelegd in de controleverordening, namelijk:
• Ten aanzien van fouten in de jaarrekening 1% van de omvangbasis (d omvangbasis is gelijk 

aan de totale lasten plus de dotaties aan de reserves);
• Ten aanzien van onzekerheden in de controle 3% van de omvangbasis;

b. de natuurlijke adviesfunctie, zoals bijvoorbeeld de adviezen die op verzoek van de 
Auditcommissie worden gegeven en waarover de accountant rapporteert in het verslag van 
bevindingen bij de jaarrekening en interim rapportage;

c. de deskundigheid en vaardigheden van het personeel werkzaam bij het accountantskantoor;
d. de (wijze van) declaratie van kosten en uren, prijzen en tarieven;
e. de communicatie over meerwerk. Er is onder meer bepaald dat meerwerk alleen is toegestaan in 

situaties die vooraf niet in te schatten waren en dat deze te allen tijde vooraf schriftelijk zijn 
voorgelegd aan de concerncontroller. Laatstgenoemde communiceert hierover met de 

Auditcommissie.
f. de juridische eisen, zoals onder meer de vereiste vergunningen;

1 Het begrip goedkeuringstolerantie geeft de kwantitatieve grens aan voor het wel of niet 
afgeven van een goedkeurende accountantsverklaring.
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Daarnaast vindt de beoordeling plaats op de gunningscriteria waarmee de inschrijver zijn 
toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen aan kan tonen. Het gunningscriterium is de 
economisch meest voordelige inschrijving op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding. Hiervoor 
wordt aan de inschrijvers gevraagd:
a. Een plan van aanpak van de controle op te stellen, waardoor inzicht wordt verkregen in de wijze 

waarop de inschrijver de controle bij de gemeente Haarlem/Zandvoort gaat uitvoeren;
b. Een plan van aanpak digitalisering audit op te stellen, waarin wordt omschreven hoe de 

gemeente Haarlem/Zandvoort een interne beheersingsomgeving kan realiseren waarbij sprake is 
van continue monitoring en auditing met gebruikmaking van digitale technieken;

c. Een visie te geven op de ontwikkeling van duurzaamheidsverslaggeving bij de gemeente 
Haarlem/Zandvoort en de certificering hiervan door de accountant;

d. Een presentatie te geven waarin het beoogd team zich voorstelt en een toelichting geeft op de 
inschrijving.

Om de economisch meest voordelige inschrijving op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding te 
kunnen bepalen, worden voor de prijs en kwaliteit de volgende wegingsfactoren gehanteerd:

Kwaliteit Totaal 750 punten
Subgunningscriterium 1 a. Plan van aanpak controle 450
Subgunningscriterium 2 b. Digitalisering audit 50
Subgunningscriterium 3 c. Duurzaamheid 75
Subgunningscriterium 4 d. Presentatie 175
Prijs Totaal 250 punten
Criterium prijs Op basis van een vooraf

vastgestelde totaalprijs per 
jaar voor de werkzaamheden 
van de algemeen 
certificerende functie, de 
natuurlijke adviesfunctie en de 
bestuurlijke ondersteuning

250
(IM.b. een lagere prijs resulteert in
een hogere score)

Totaal aantal punten Prijs en kwaliteit 1000

5. Uitvoering
In het voorbereidingstraject is de Auditcommissie door het projectteam als volgt betrokken:
- Het (concept) projectplan voor de aanbesteding is besproken;
- Concepten van het Programma van Eisen en de weging van de gunningscriteria zijn besproken;
- Een raadsadviseur van de griffie is lid van het projectteam en betrokken om het bestuurlijk 

besluitvormingsproces te bewaken.
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De planning van het vervolgproces is als volgt:
- De publicatie van de aanbesteding staat gepland voor eind september.
- De selectieprocedure staat gepland voor december.
- De benoeming van de accountant door de raad staat gepland voor april 2020.

6. Bijlagen
Programma van Eisen en (weging van) gunningscriteria

Namens de Accountantscommissie,

Mevrouw S. Schneiders-Spoor 
Voorzitter
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