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1. Het college neemt kennis van de wijze waarop de aanbestedingsprocedure is verlopen.
2. De kosten van het besluit bedragen gemiddeld € 111.000 per jaar ten laste van Programma 1 Burger
en Bestuur, product 01.01.01.
3. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie Bestuur.
4. Geheimhouding: op grond van het voorkomen van onevenredige bevoordeling / benadeling van
betrokkenen wordt dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55
Gemeentewet. Pas vanaf 13 april worden alle inschrijvers geïnformeerd over de uitkomst van de
aanbesteding.
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DOEL: Besluiten
De auditcommissie is op grond van de verordening Auditcommissie bevoegd tot het selecteren van de
accountant. Daartoe is een Europese aanbestedingsprocedure uitgevoerd door de auditcommissie met
behulp van ambtelijke ondersteuning. Het advies met betrekking tot de gunning van de opdracht is
vastgelegd in het proces verbaal van aanbesteding.
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Geheime nota
Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten
Reg.nummer: MS/JZ/2011/361113

1. Inleiding
Aanleiding tot het nemen van dit besluit is het expireren van de overeenkomst voor
het leveren van accountantsdiensten door Ernst & Young dd. 1 juli 2012. De raad is
opdrachtgever van de accountant en daarmee bevoegd tot het nemen van het besluit
tot het gunnen van de opdracht voor het verlenen van accountantsdiensten.

2. Beslispunten college
1. Het college neemt kennis van de wijze waarop de aanbestedingsprocedure is
verlopen.
2. De kosten van het besluit bedragen gemiddeld € 111.000 per jaar ten laste van
Programma 1 Burger en Bestuur, product 01.01.01.
3. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie Bestuur.
4. Geheimhouding: op grond van het voorkomen van onevenredige bevoordeling /
benadeling van betrokkenen wordt dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt
geheimhouding opgelegd ex artikel 55 Gemeentewet. Pas vanaf 13 april worden
alle inschrijvers geïnformeerd over de uitkomst van de aanbesteding.

3. Beoogd resultaat
Het is de bedoeling een overeenkomst af te sluiten met een 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
en is er een mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomst met drie jaar.

4. Argumenten
Om tot de selectie van een accountant te komen is er een Europese Openbare
aanbesteding uitgevoerd. Daarin zijn inschrijvers getoetst aan de hand van
geschiktheidscriteria op grond waarvan de geschiktheid van de inschrijver is
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 welke
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 gemiddeld € 111.000,- per jaar.
Pas na het bestuurlijk besluitvormingsproces zullen de inschrijvers bericht
ontvangen over de voorlopige gunning van de opdracht. Het voornemen tot
voorlopige gunning zal conform de uitnodiging tot inschrijving verstuurd worden
op 13 april 2012.
Tot die tijd mag het resultaat van de aanbesteding niet extern gecommuniceerd
worden.
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5. Kanttekeningen
In deze exceptionele situatie stelt de auditcommissie door middel van document
2012 / 116293 de raad voor de opdracht tot het uitvoeren van accountantsdiensten te
gunnen aan PricewaterhouseCoopers. Met exceptionele situatie wordt bedoeld een
afwijkende procesgang en een afwijkende rol van het college ten opzichte van de
raad.

Op grond van het resultaat van de aanbesteding verwachten wij dat de
samenwerking met de accountant prettig en constructief zal zijn.
Mocht de samenwerking na alle pogingen daartoe niet werkbaar blijken, dan
kunnen beide partijen met elkaar in overleg treden over ontbinding van de
overeenkomst.

6. Uitvoering
De planning voor de afronding van de aanbestedingsprocedure is als volgt:

- Vaststellen benoemingsbesluit door college 14 maart – 28 maart 2012
- Vaststellen benoemingsbesluit door Raad 12 april 2012
- Voorlopige gunnings- en afwijzingsbrieven 13 april 2012
- Alcatelperiode (bezwaartermijn inschrijvers) 13 – 27 april 2012
- Definitieve gunning 27 april 2012
- Implementatieperiode mei-juni 2012
- Ingangsdatum nieuwe overeenkomst 1 juli 2012

In de implementatieperiode zal de concernstaf een communicatieplan opstellen ten
behoeve van de ambtelijke organisatie, zodanig dat alle betrokkenen op de hoogte
zijn van de nieuwe accountant en de dienstverlening die deze partij gaat leveren,
voor de ingangsdatum van de overeenkomst.

7. Bijlagen
Proces verbaal van gunning aanbesteding accountantsdiensten.
Alle aanbestedingsdocumenten zijn te downloaden via
www.aanbestedingskalender.nl onder nummer EU 2011/S 239-387484.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester

http://www.aanbestedingskalender.nl/
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1. Beoordelingsprocedure

Voor de inkoop van accountantsdiensten is door de gemeente Haarlem een Europese Openbare
aanbestedingsprocedure uitgevoerd.

Op 7 december 2011 is de uitnodiging tot inschrijving aanbesteding accountantsdiensten (kenmerk:
EU 2011/S 239-387484, MS/JZ/2011/36113) gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl

Inschrijvers hebben tot 6 januari 2012 de tijd gehad om vragen te stellen over de uitnodiging tot
inschrijving.
Op 20 januari 2012 is de Nota van Inlichtingen gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl

Op donderdag 9 februari 2012 om 12.00 uur is de inschrijving voor de Europese Openbare
aanbesteding Accountantsdiensten gesloten.
Op dat moment waren er 3 inschrijvingen in het bezit van de gemeente Haarlem.

De inschrijvingen zijn geopend in een bijeenkomst rond de opening. De inschrijvingen zijn geopend
door mevrouw A.M. Struik, inkoopadviseur, afdeling Juridische Zaken. Bij de aanbesteding was
tevens aanwezig mevrouw K.C.A.M.Gerritsma, juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken.

Op de aanbesteding hebben de volgende partijen ingeschreven:

1. Deloitte Accountants B.V.
2. Ernst & Young
3. PricewaterhouseCoopers

Geconstateerd is dat alle partijen voldoen aan de uitsluitingsgronden.

2. Beoordelingsteam en Projectteam
Voorafgaand aan de offertebeoordeling is een beoordelingsleidraad opgesteld, deze leidraad is
besproken in het beoordelingsteam en de projectgroep.

De beoordeling is uitgevoerd door een ter zake kundig beoordelingsteam, bestaande uit:

Naam Rol in team

Pieter Heiligers (wethouder fin.) Materie-deskundige

Cora-Yfke Sikkema (voorz.
Auditcomm.) Materie-deskundige

Artie Ramsodit (lid auditcomm.) Materie-deskundige

Rob de Jong (lid auditcomm.) Materie-deskundige

Gideon van Driel (lid auditcomm.) Materie-deskundige

De scores van het beoordelingsteam zijn in paragraaf 3 weergegeven. Op grond van deze scores is de
totaalscore tot stand gekomen.
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Om advies uit te kunnen brengen aan het beoordelingsteam zijn de inschrijvingen en presentaties ook
beoordeeld door het projectteam, bestaande uit:

Naam Rol in team

Martin Jonker (Hoofd CC) Projectleider, materie-deskundige

René Wit (hoofd fin.) Materie-deskundige

Marjolein Mol (adviseur CC) Materie-deskundige

Anne-Margriet Struik (inkoop, JZ) Adviseur inkoop- en aanbesteding

3. Beoordeling

De inschrijvingen zijn eerst beoordeeld op geschiktheidscriteria om de geschiktheid van de
inschrijver te bepalen. Dit zijn knock-out criteria waarbij inschrijvingen die hier niet aan voldoen,
uitgesloten worden. Alle inschrijvingen voldoen aan de onderstaande geschiktheidscriteria.

Tabel 1 Geschiktheidscriteria knock-out
Geschiktheidscriteria Deloitte Ernst

&
Young

Pricewaterhouse
Coopers

Checklist ingevuld en toegevoegd V V V
Bedrijfsgegevens V V V
Inschrijving Handelsregister V V V
Eigen verklaring (uitsluitingsgronden) V V V
Holdingverklaring V V V
Recente polis wettelijke-, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid V V V
Akkoord verklaring aansprakelijkheid V V V
Onderaanneming V V V
Financiële- en personeelsgegevens V V V
Bedrijfsprofiel V V V
Referenties V V V
Kwaliteitszorg V V V
Bijzondere vergunningen of lidmaatschappen V V V

Vervolgens zijn de inschrijvingen beoordeeld op de gunningscriteria bestaande uit materie-eisen,
materie-wensen, prijs en presentatie. De materie-eisen zijn knock-out criteria, alle inschrijvers
voldoen aan deze criteria. De materie-wensen, prijs en presentatie zijn gewogen criteria.
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Tabel 2 Materie-eisen Knock-out
Materie-eisen Deloitte Ernst &

Young
Pricewaterhouse
Coopers

Eisen certificerende functie V V V
Eisen natuurlijke adviesfunctie V V V
Eisen bestuurlijke ondersteuning en
communicatie

V V V

Eisen incidentele- en separate opdrachten V V V
Eisen vaardigheden, deskundigheid personeel V V V
Eisen facturering en betaling V V V

Tabel 3 Materie-wensen, prijs en presentatie
Materie-eisen Deloitte Ernst &

Young
Pricewaterhouse
Coopers

Wensen certificerende functie 5,25 7,12 14,25
Wensen natuurlijke adviesfunctie 8,45 11,55 16,67
Wensen vaardigheden, deskundigheid
personeel

7,5 7,5 12

Prijsopgave 27,88 25,93 24,24
Presentatie 13,81 14,52 16,59
Totaal 62,89 66,62 83,75
Rangorde 3 2 1

4. Gunningsadvies

Na afloop van de beoordeling van de inschrijvingen en de presentaties is overleg gevoerd tussen de
beoordelingscommissie en het projectteam. Daarin heeft het projectteam advies uitgebracht aan de
beoordelingscommissie op grond van haar eigen beoordeling. In dit overleg is consensus over de
uitslag van de aanbesteding bereikt en is het eindoordeel tot stand gekomen.
“PricewaterhouseCoopers” is de inschrijver die de meeste punten heeft behaald en daarmee de winaar
van deze aanbesteding.

De leden van de auditcommissie vragen op grond hiervan instemming aan de Raad om de
opdracht voor accountantsdiensten voorlopig te gunnen aan “PricewaterhouseCoopers”.


