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Onderwerp Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten

Voorstel
Het college stelt u voor:
 een gezamenlijke aanbesteding van het accountantscontract 2021-2024 te doen via de 

inkoopsamenwerking Noord-Veluwe;
 de gezamenlijke aanbesteding uit te voeren in een perceel met de gemeenten 

Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten (BLNP-gemeenten);
 de werkgroep financiële verantwoording namens de raad de aanbestedingsdocumenten 

te laten vast stellen, de selectie van de nieuwe accountant te doen en de besluitvorming 
daarover in de raad voor te bereiden;

 het contract met de huidige accountant BDO Audit en Assurance B.V. na controle van 
het verslagjaar 2020 te beëindigen.

Aanleiding
De raad benoemt de accountant. Dit is vastgelegd in artikel 213 gemeentewet. De 
accountant is belast met de controle van de jaarrekening.
Aan het eind van het verslagjaar 2020 loopt het contract af met onze huidige accountant, 
BDO Audit en Assurance. Dat betekent dat we op zoek moten gaan naar een nieuwe 
accountant. Dit verloopt via een aanbestedingstraject. Bij de vorige aanbesteding is de 
beoordeling, de selectie en de besluitvorming voorbereid door de werkgroep Financiële 
Verantwoording. Deze aanpak stellen wij nu weer voor.

Doel / Effect
Doel is het aanbesteden van de opdrachtverlening voor de accountantsdiensten en 
voorbereiden van de besluitvorming over de gunning aan een nieuwe accountant. De 
dienstverlening van de accountant aan onze gemeente kan zo gecontinueerd worden.

Argumenten
1.1 Opdrachtverlening via inkoopsamenwerking Noord-Veluwe biedt voordelen
Evenals de vorige keer ligt er een initiatief om via de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe 
met meerdere gemeenten een gezamenlijke aanbesteding te doen. Dit biedt voordelen.
Daarbij moet worden gedacht aan bundeling van expertise en een groter “volume”. Dit geeft 
potentieel schaalvoordelen en is daarmee wat betreft het traject van aanbesteding kosten 
efficiënter.

1.2 Voorgestelde contractperiode voldoende flexibel
Het voorstel is om, evenals in 2016, te kiezen voor een looptijd van het nieuwe contact van 
twee jaar, met een optie op verlenging met twee keer één jaar. Hiermee wordt een maximale 
termijn van vier jaar gerealiseerd. Tegelijk bestaat de mogelijkheid om tussentijds 
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(afhankelijk van onder meer de mate van tevredenheid) het contract te beëindigen. De keuze 
voor deze looptijd is voldoende flexibel, biedt een nieuwe raad de ruimte om tussentijds 
andere keuzes te maken en sluit goed aan bij landelijke ervaringen.

1.3 Gezamenlijke aanbesteding in één perceel met BLNP-gemeenten versterkt de 
samenwerking en geeft een betere marktpositie
Buiten het schaalvoordeel doet zich de situatie voor dat ook Bunschoten, Nijkerk en Putten 
weer mee doen met deze gezamenlijk aanbesteding. Met deze gemeenten werken we 
samen op de bedrijfsvoering voor onder meer de deeltaak financiën. Zo hebben we een 
gemeenschappelijk financieel rekeningschema/administratie en hebben we ook op dit 
moment alle vier dezelfde accountant met dezelfde voorwaarden. De samenwerking op het 
domein financiën willen we de komende jaren verstreken en uitbouwen. Bijvoorbeeld op het 
terrein van de interne controle. Deze samenwerking en de stappen die we daarin nog willen 
zetten, maken het wenselijk om de accountantsdiensten op elkaar af te stemmen..
Door de aanbesteding met de BLNP-gemeenten in één perceel te doen zijn we met 4 
gemeenten. De verwachting is dat deze positie gelet op de marktomstandigheden van 
accountantskantoren aantrekkelijker is dan een aanbesteding van een enkele, individuele 
gemeente. Ook onder de huidige marktomstandigheden is een (ruime) inschrijving nog 
steeds niet vanzelfsprekend. 

1.4 Het aanbestedingstraject geheel te laten uitvoeren door de werkgroep Financiële 
Verantwoording sluit aan bij de verantwoordelijkheid raad voor opdrachtgeverschap 
accountant
Bij de vorige aanbesteding is de beoordeling, de selectie en de besluitvorming voorbereid 
door de werkgroep Financiële Verantwoording. Deze aanpak stellen wij nu weer voor. Dit 
sluit goed aan bij de rol van de raad als opdrachtgever van de accountant. Bovendien is 
deze aanpak tevens een praktische en goed uitvoerbare aanpak gebleken.

1.5 Expliciete contractbeëindiging huidige accountant is sluitstuk vorige aanbesteding
Expliciete contractbeëindiging schept duidelijkheid, voorkomt stilzwijgende verlenging en 
vormt het sluitstuk van de vorige aanbesteding/opdrachtverlening van de huidige accountant.

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Een gemeente is verplicht een accountant te hebben. Dit is vastgelegd in artikel 213 
gemeentewet en in onze controleverordening.

Risico’s
Een nieuwe aanbesteding/opdrachtverlening leidt mogelijk tot hogere kosten, mede in 
verband met uit wetgeving voortvloeiende verzwaarde controle-eisen.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
De nadere uitwerking van het bestuurlijke traject voor de gezamenlijke aanbesteding ziet er 
samengevat als volgt uit:

Voorbereidingsfase:
- Tot Maart: Behandeling concept-raadsvoorstel in werkgroep Financiële Verantwoording
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- Maart: raad besluit tot gezamenlijke aanbesteding 
- April/Mei: bespreken en vaststellen van de aanbestedingsdocumenten door 

(afvaardiging0 raadsleden werkgroep Financiële Verantwoording 
Aanbestedingsfase:
- September: beoordeling offertes door (afvaardiging) raadsleden werkgroep Financiële 

Verantwoording
- Oktober: raad besluit tot voorgenomen gunning
- December: ondertekening contract

Financiën
In de begroting 2020 is een raming voor accountantskosten opgenomen van                          
€ 57.800,00 per jaar. Bij de definitieve gunning, eind dit jaar, hebben we inzicht in de vraag 
of de aanbesteding gepaard gaat met meer of minder accountantskosten.

Bijlagen
Geen

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 21 januari 2020, nummer: L235961.

b e s l u i t:
 een gezamenlijke aanbesteding van het accountantscontract 2021-2024 te doen via de 

inkoopsamenwerking Noord-Veluwe;
 de gezamenlijke aanbesteding uit te voeren in een perceel met de gemeenten 

Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten (BLNP-gemeenten);
 de werkgroep Financiële Verantwoording namens de raad de aanbestedingsdocumenten 

te laten vast stellen, de selectie van de nieuwe accountant te doen en de besluitvorming 
daarover in de raad voor te bereiden;

 het contract met de huidige accountant BDO Audit en Assurance B.V. na controle van 
het verslagjaar 2020 te beëindigen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 12 maart 2020

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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