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De Auditcommissie vraagt de raad in te stemmen met de samenstelling van de
selectiecommissie en de selectiecommissie de opdracht te verlenen de selectie uit
te voeren en advies uit te brengen aan de raden van Haarlem en Zandvoort over
de gunning van de respectievelijke opdrachten.
De commissie Bestuur wordt verzocht de raad te adviseren over de twee
besluitenpunten in dit raadsstuk en over de wijze van agendering van het
raadsstuk in de raadsvergadering
Programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten (2011/429478)
Benoeming accountant (2012/116293)
Voorstel gezamenlijke Europese aanbesteding accountantsdiensten met
Zandvoort (2019/17032)
De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van de Auditcommissie,
Besluit:
1. In te stemmen met de samenstelling van de selectiecommissie. De
selectiecommissie zal dan bestaan uit de Auditcommissie van Haarlem en een
afvaardiging van twee leden uit de Accountantscommissie van Zandvoort.
2. De selectiecommissie de opdracht te verlenen de selectie uit te voeren en
tevens de selectiecommissie advies te laten uitbrengen aan de raden van
Zandvoort en Haarlem over de gunning van de respectievelijke opdrachten.

de griffier,

de voorzitter,

Kenmerk: 2019/ 287658

1/3

1. Achtergrond
Aanleiding tot het nemen van dit besluit is het expireren van de overeenkomst voor het leveren van
accountantsdiensten door PWC Accountants d.d. 1 juli 2020 voor de gemeente Haarlem.
De Auditcommissie adviseert de raad conform artikel 2 van de verordening Auditcommissie over het
programma van eisen inclusief de gunningcriteria en de selectie van de accountant. Dit betekent
onder meer dat de Auditcommissie namens de raad zitting neemt in de selectiecommissie die belast
is met de beoordeling van de offertes van inschrijvers. 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.

2. Doel
Afgelopen maart heeft de Haarlemse gemeenteraad besloten gezamenlijk met Zandvoort de
Europese aanbesteding van de accountantsdiensten te gaan uitvoeren (2019/17032). 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 dient een selectiecommissie
te worden benoemd bestaande uit (een afvaardiging van) de Zandvoortse Accountantscommissie en
de Haarlemse Auditcommissie.

3. Voorstel samenstelling selectiecommissie
De selectiecommissie bereidt de aanbesteding van de nieuwe accountant voor en wordt daarbij
ondersteund door het projectteam bestaande uit de concerncontroller, een inkoopadviseur, een
concerncontrol medewerker en de beide commissiegriffiers.
De uitkomst van deze voorbereiding is een programma van eisen waarin ook de gunningscriteria
worden opgenomen. Dit programma van eisen wordt aan de beide raden ter besluitvorming
voorgelegd. Na vaststelling van het programma van eisen zal worden overgegaan tot publicatie van
de aanbesteding op basis waarvan kan worden ingeschreven. De leden van de selectiecommissie
beoordelen de offertes van de accountantskantoren die zich hebben ingeschreven op het bestek en
voldoen aan de geschiktheidseisen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de eisen en
gunningscriteria zoals opgenomen in het vastgestelde programma van eisen. Daarna benoemen
beide raden de accountant door middel van het besluit op het gunningsadvies van de
selectiecommissie.
De Auditcommissie stelt de raad voor de selectiecommissie te laten bestaan uit de Auditcommissie
van Haarlem en een afvaardiging van twee leden uit de Accountantscommissie van Zandvoort. Voorts
stelt zij voor deze selectiecommissie de opdracht te verlenen de selectie uit te voeren en de
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selectiecommissie advies te laten uitbrengen aan de raden van Zandvoort en Haarlem over de
gunning van de respectievelijke opdrachten.

4. Vervolgstappen
In september 2019 legt de selectiecommissie aan de raden van Haarlem en Zandvoort ter
besluitvorming het programma van eisen inclusief de gunningscriteria voor. Daags na vaststelling
van het programma van eisen zal de aanbesteding worden gepubliceerd. De planning is dat de
selectiecommissie in december 2019 de offertes van de geschikt bevonden inschrijvers zal
beoordelen. In april 2020 zal de selectiecommissie een gunningsadvies voor de benoeming van een
accountant voorleggen aan de raden van Haarlem en Zandvoort. De ondertekening van de
overeenkomsten zal plaatsvinden in juni 2020.

5. Financiële consequenties
Pas bij het aanwijzen van de accountant is duidelijk wat het aanbestedingsresultaat is.
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