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Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Met de gemeenten Hof van Twente, Losser Rijssen-Holten en Wierden hebben wij in gezamenlijk
heid een Europese aanbesteding ten aanzien van de accountantsdiensten voorbereid. De 
gemeente Losser heeft zich in het laatste stadium van de voorbereiding terug getrokken aange
zien de bedrijfsvoering van deze gemeente is samengevoegd met die van de gemeente Enschede. 
4 accountantskantoren hebben ingeschreven, waarvan 1 inschrijving is afgewezen. De 3 andere 
partijen hebben op 17 november jl. een presentatie gegeven. Op basis van de uitgebrachte 
offertes en de gegeven presentaties komt het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers 
Accountants NV als beste naar voren. 

Opdracht: 
In artikel 213 van de Gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad één of meer accountants 
aanwijst. De "verordening op de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de 
financiële organisatie" van de gemeente Hellendoorn zegt hetzelfde en daarnaast is hierin bepaald 
dat het college in overleg met u de aanbesteding van de accountantscontrole voorbereidt. 

Aanleiding: 
Voor het boekjaar 2010 hebben wij nog een contract met Ernst & Young Accountants voor de 
jaarlijkse accountantscontrole. Conform de tussen de gemeentesecretarissen gemaakte afspraak 
omtrent intergemeentelijke samenwerking op het gebied van inkoop, hebben wij voor de 
boekjaren 2011 tot en met 2014 in gezamenlijkheid met de gemeenten Hof van Twente, Rijssen-
Holten, Wierden en Losser een aanbesteding ten aanzien van de accountantswerkzaamheden 
voorbereid. De daadwerkelijke aanbesteding is uiteindelijk zonder de gemeente Losser gedaan 
aangezien de bedrijfsvoeringsfunctie van deze gemeente is samengevoegd met die van de ge
meente Enschede. 

Doelstelling: 
Te komen tot een overeenkomst voor de uitvoering van de wettelijk verplichte accountants
controle voor de boekjaren 2011 tot en met 2014 (met een optie tot verlenging tot en met 2015) 
met het accountantskantoor dat naar oordeel van de beoordelingscommissie naar voren is 
gekomen als "economisch meest voordelige inschrijving", zijnde PricewaterhouseCoopers 
Accountants NV. Naast deze wettelijke verplichting willen wij een accountant die ook actief met 
ons meedenkt en ons gevraagd en ongevraagd van adviezen voorziet. Deze "natuurlijke advies
functie" omvat alle activiteiten voor zover een relatie aanwezig is met de taakuitoefening van de 
accountant, bijvoorbeeld adviezen ten aanzien van de AO/IC, risicomanagement, opzet begroting 
etc. De hier bedoelde advieswerkzaamheden passen binnen de uitvoering van de reguliere werk
zaamheden van de accountant. 

Mogelijke oplossingen: 
n.v.t. 

Voorgestelde oplossingen: 
4 partijen hebben een inschrijving gedaan in deze aanbestedingsprocedure: Berk Accountants en 
Belastingadviseurs, Deloitte Accountants BV, Ernst & Young Accountants LLP en Pricewater
houseCoopers Accountants NV. Daarvan is de inschrijving van Berk Accountants en Belasting
adviseurs afgewezen omdat deze niet voldeed aan de door ons gestelde geschiktheidseisen. De 
andere 3 partijen hebben op 17 november j l . een presentatie gehouden, waarin de inschrijvers 
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hun offerte hebben toegelicht en het controleteam hebben voorgesteld. Om een goed beeld te 
krijgen van de controlefilosofie en -aanpak, hebben de partijen in de presentatie ook antwoord 
gegeven op de toegestuurde casuïstiek (opgesteld in samenwerking met de 4 gemeenten). 

Op basis van de uitgebrachte offertes en gegeven presentaties heeft PricewaterhouseCoopers 
Accountants NV naar het oordeel van de beoordelingscommissie de "economisch meest 
voordelige inschrijving" gedaan. Daarom komt de beoordelingscommissie in gezamenlijkheid met 
het advies om voor alle vier gemeenten de accountancyfunctie de komende vier jaar uit te laten 
voeren door PricewaterhouseCoopers Accountants NV. 

Communicatie: 
n.v.t. 

Effecten meten: 
Door samenwerking met PricewaterhouseCoopers Accountants NV denken wij op een doelmatige 
en rechtmatige wijze invulling te geven aan de accountancyfunctie voor de boekjaren 2011 tot 
en met 2014. 

Planning: 
Na uw instemming worden de inschrijvers schriftelijk geïnformeerd over het genomen besluit. Dit 
betreft een zogenaamd "voornemen tot gunning". Tegen dit voornemen kunnen de afgewezen 
partijen binnen een periode van 15 kalenderdagen in rechte bezwaar aantekenen. Ervan uitgaande 
dat de gemeenten in deze periode geen dagvaarding in kort geding ontvangen, tekenen de 
deelnemende gemeenten vervolgens afzonderlijk een overeenkomst met PricewaterhouseCoopers 
Accountants NV. 

Concept Besluit: 
PricewaterhouseCoopers Accountants NV de opdracht verstrekken de accountantscontrole voor 
de gemeente Hellendoorn uit te voeren voor de boekjaren 2011 tot en met 2014. 

Nijverdal, 7 december 2010 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De secretaris, de burgemeester. 

Drs. J. van der Noordt, ir. J.J. van Overbeeke 

Advies commissie(s): 
De commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen stemt ermee in dat het voorstel als 
hamerstuk wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 10INT02084 Nijverdal, 1 februari 2011 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter. 


