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5. Advies PHO Conform geformuleerde besluitpunten. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
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7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Het contract met de vroegere accountant Deloitte 
is in 2015 afgelopen. Voor het jaar 2016 is ter 
overbrugging een contract afgesloten van 1 jaar 
met Publiek Belang Accountants. De 
accountantsdiensten voor de jaren 2017 en verder 
moeten worden aanbesteed. 
Het Algemeen Bestuur is gerechtigd het 
programma van eisen vast te stellen en de 
definitieve keuze voor de accountant te maken. 
Het programma van eisen en de uitnodiging tot 
inschrijving liggen nu voor ter vaststelling.  
Daarnaast stellen wij u voor de definitieve keuze 
voor de accountant de mandateren aan het 
Dagelijks Bestuur na advies van een 
begeleidingscommissie bestaande uit bestuurders 
en ambtenaren. 

8. Inspraak Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 
9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 

  De kosten voor accountantsdiensten vallen 
binnen de begroting van Holland rijnland.  



 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
-Financiële verordening Holland Rijnland 
-Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context  
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Onderwerp: 
Aanbesteding accountantsdiensten 

 
Beslispunten: 

1. De uitnodiging tot inschrijving voor accountantsdiensten voor Holland Rijnland en 
de TWO en het daarbij behorende programma van eisen vast te stellen; 

2. De definitieve keuze voor de accountant te mandateren aan het Dagelijks 
Bestuur, geadviseerd door een begeleidingscommissie bestaande uit bestuurders 
en ambtenaren; 

3. De accountantsdiensten aan te besteden voor een periode van twee jaar met een 
optie tot verlenging van één jaar. 

 
Inleiding: 
Het contract met de vroegere accountant Deloitte is in 2015 afgelopen. Voor het jaar 
2016 is in overleg met het Algemeen Bestuur ter overbrugging een contract afgesloten 
van 1 jaar met Publiek Belang Accountants. De accountantsdiensten voor de jaren 2017 
en verder moeten worden aanbesteed. De afdeling inkoop van Servicepunt71 begeleidt 
de aanbesteding. 
Het Algemeen Bestuur is gerechtigd het programma van eisen vast te stellen en de 
definitieve keuze voor de accountant te maken. 
Het programma van eisen en de uitnodiging tot inschrijving liggen nu voor ter vaststelling.  
Daarnaast stellen wij u voor de definitieve keuze voor de accountant de mandateren aan 
het Dagelijks Bestuur na advies van een begeleidingscommissie bestaande uit 
bestuurders en ambtenaren. 
 
Beoogd effect: 
Het verwerven van accountantsdiensten voor de periode 2017-2018 met een optie tot 
verlenging van een jaar om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting tot 
verantwoording. 
 
Argumenten:  
1.1 De opdrachten voor TWO samen in de markt te zetten 
De werkzaamheden van TWO en Holland Rijnland zijn organisatorisch verweven maar 
kennen een apart verantwoordingstraject. Het ligt dan voor de hand beide opdrachten te 
gunnen aan één inschrijver maar wel als aparte deelopdrachten te formuleren. 
 
2.1 Mandateer het Algemeen Bestuur  

Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 29-3-2017 
Tijd: 20:00 
Locatie: Gemeentehuis Leiden 
Agendapunt: 04 
Kenmerk: ADV-17-00851 



 

De aanbesteding voor een dergelijke opdracht is een langdurig en ingewikkeld proces. 
Het Algemeen Bestuur vergadert met een lage frequentie waardoor het lastig is het 
Algemeen Bestuur haar rol goed te kunnen invullen en toch tijdig een keuze te kunnen 
maken voor een kandidaat. Het voorstel is dan ook om op advies van het PHO het 
Dagelijks Bestuur te mandateren om dit besluit te nemen. 
Inmiddels is een begeleidingsgroep van bestuurders en ambtenaren gevormd die het 
Dagelijks Bestuur kan adviseren in deze keuze. 
 
2.2 De begeleidingscommissie 
De begeleidingscommissie bestaat uit. 
PHO Bestuur & Middelen 
Dhr. Kees van Velzen (Teylingen) 
Algemeen Bestuur 
Dhr. Eric Krijgsman (Leiden) 
Ambtelijk: 
Mevr. Petra Mesman (Alphen aan den Rijn)  
Mevr. Maaike Tolsma (Kaag en Braassem) 
Dhr. Wim Nijbroek (Servicepunt71, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude) 
En de heer Fred Hulst, controller Holland Rijnland. 
 
3.1 Aanbesteden voor twee jaar met een optie voor verlenging van één jaar 
Over twee jaar besteden de gemeenten die zijn aangesloten bij Servicepunt71 de 
accountantsdiensten opnieuw aan. Holland Rijnland wil de mogelijkheid om (uit efficiency 
overwegingen) open houden om bij deze aanbesteding aan te sluiten.  
Daarnaast heeft de TWO een DVO afgesloten voor twee jaar (2017-2018) met een optie 
tot verlenging van twee jaar. Dat betekent dat de opdracht voor de TWO na het jaar 2018 
nog niet is gegarandeerd, reden om ook deze opdracht niet voorbij deze periode te laten 
lopen. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
Steeds meer (grote) accountantskantoren trekken zich terug uit de overheidsmarkt, met 
name waar het gaat om kleine organisaties zoals Holland Rijnland met specifieke 
kennisgebieden (gemeenschappelijke regeling, Jeugdhulp). De kans bestaat dat er geen 
of slechts één inschrijving binnen komt.  
Wij zullen dan opnieuw marktpartijen moeten benaderen, en in het ergste geval  het 
programma van eisen moeten aanpassen. Om die reden is de planning gericht op een 
keuze net vóór de zomervakantie, zodat er ruimte ontstaat om aanvullende acties te 
ondernemen.  
 
Financiën:  
De kosten voor accountsdiensten vallen binnen de begroting van Holland Rijnland en 
TWO. 
 
Communicatie: 
N.v.t. 
 
Evaluatie: 
N.v.t. 



 

 
Bijlagen: 
04a Uitnodiging tot inschrijving voor accountdiensten voor Holland Rijnland 
04b Programma van eisen voor de aanbesteding van accountantsdiensten 


