
Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 15INT02007 

3 0 JUNI 2-015 

in in min min ii mi 

Datum vergadering: 
Nota openbaar: Nee, Bestek wordt op 1 jul i (13:30 uur) 
gepubliceerd, tot die datum niet openbaar 

Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten 2016 t/m 2019 

Advies: 
1. Instemmen om (opnieuw) gezamenlijk (gemeenten Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van 

Twente, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden) de accountantsdiensten voor de jaren 
2016 t/m 2019 (met 2 optionele verlengingsjaren) aan te besteden, tender 2 1 8 7 0 binnen 
Negometrìx. 

2. De heer B. Wessels, inkoopcoördinator gemeente Wierden mandateren om namens alle 
gemeenten als leadbuyer te functioneren, waarbij gemeente Wierden als aanbestedende 
dienst fungeert. 

3. Gemeente Wierden door middel van bijgaande mandateringsbrief te informeren 
4. Het bestek voor de accountsdiensten vaststellen. 

Korte samenvatting: 
Voor alle zes gemeenten geldt dat het contract met de huidige accountant afloopt. De 
accountantsdiensten moeten daarom opnieuw worden aanbesteed. Het voorstel is om dit 
wederom in samenwerking met andere gemeenten te doen. Vanwege de hoogte van het totale 
bedrag wordt dit een Europese aanbesteding, welke in zes percelen is opgedeeld. De inkoop
coördinator van de gemeente Wierden begeleidt deze aanbesteding. 

Aanleiding: 
De huidige contracten voor de afname van accountantsdiensten lopen eind 2015 af. Vanuit de 
inkoopsamenwerking binnen de acht Twentse Landelijke Gemeenten hebben zes gemeenten 
(Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden) laten 
weten deel te nemen aan een gezamenlijke Europese openbare aanbesteding voor het afnemen 
van accountantsdiensten. De gemeente Wierden zal als aanbestedende dienst fungeren binnen 
deze aanbesteding. 

Relevante eerdere besluiten: 
N.v.t. 

Doelstelling: 
Afsluiten van een overeenkomst per gemeente voor de periode van 2016 tot en met 2019 met 
een optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van twee maal één jaar. 

Oplossing: 
Uitvoeren van een gezamenlijke Europese Openbare aanbesteding met als gunnigscriterium de 
economisch meest geschikte inschrijving (EMVI), waarbij de prijs voor 30*^ weegt en de 
kwaliatietsaspecten voor 70oZo. Binnen deze aanbesteding heeft elke gemeente zijn eigen perceel 
om te voldoen aan de geldende richtlijnen bínnen de aanbestedingswet. Deze op7et is door alle 
vakspecialisten goed overwogen en aüe gemeenten kunnen zich hierin vinden. 

Besluit B en W: 
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In Twente werken we op het gebied van inkoop veelvuldig samen. Voor deze aanbesteding 
hebben zes gemeenten in Twente aangegeven dat hun overeenkomst voor afname van 
accountantsdiensten afloopt en dat ze willen samenwerken in het aanbestedingstraject. Door 
deze samenwerking kunnen we expertise delen en een contract afsluiten met een goede 
prijs/kwaliteit verhouding. De inkoopcoördinator van de gemeente Wierden begeleidt deze 
aanbesteding. 

Volgens de aanbestedingsregels moet een aanbestedende dienst rekening houden met de markt. 
We mogen niet onbeperkt opdrachten bundelen, dit vooral om de kleinere ondernemers de 
mogelijkheid te bieden om mee te doen met een aanbesteding. Daarom wordt deze aanbesteding 
in zes percelen opgedeeld. De beoordeling binnen elk perceel wordt gedaan door een afvaardiging 
vanuit de deelnemende gemeente (Hellendoorn: voorzitter Audit Committee, wethouder 
Financiën, teamhoofd Financiën en Control en beleidsmedewerker IC). In de bijlage bij deze nota 
is het bestek voor de accountantsdiensten opgenomen. 

Effecten: 
Op een doel- en rechtmatige wijze komen tot gunning van de overeenkomst met één 
accountantskantoor voor het uitvoeren van de accountantscontrole in de periode 2016 tot en 
met 2019 (met 2 optionele verlengingsjaren). 

Planning: 
Binnen alle deelnemende gemeenten wordt deze nota vastgesteld. Alle besluiten moeten uiterlijk 
30 juni zijn genomen. De aanbesteding wordt op woensdag 1 juli om 13.30 uur a.s. vrijgegeven 
binnen Negometrix en gepubliceerd op de officiële site voor het aankondigen van overheids
opdrachten van de Europese commissie. Alle potentiële inschrijvers kunnen vanaf die datum de 
aanbestedingsstukken inzien. De voorlopige gunning wordt voorgelegd aan de raad binnen alle 
betrokken gemeenten. Binnen de huidige planning staat de voorlopige gunning gepland voor de 
raadsvergadering van november of december. Het nieuwe contract zal ingaan op 1 januari 2016 . 

Financiële consequenties: 
De diensten die worden afgenomen worden gedekt vanuit de daarvoor beschikbare budgetten. 

Personele consequenties: 
N.v.t. 

Juridische consequenties: 
N.v.t. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
N.v.t. 

Overige consequenties: 
N.v.t. 


