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Mandaat voor het Dagelijks Bestuur voor het
vaststellen van het programma van eisen voor de
aanbesteding van een accountant.
Ja, door: Auditcommissie
Binnen begroting Holland Rijnland

Relevante regelgeving:
Eerdere besluitvorming:
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Lokale context

Adviesnota AB
Vergadering:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Agendapunt:
Kenmerk:

Algemeen Bestuur
17-10-2018
20:00
Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
08
ADV-18-01106

Onderwerp:
Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten voor de controlejaren 2019 tot en met
2022

Beslispunten:
1. Het Dagelijks Bestuur te mandateren, na advies van de Auditcommissie, het
programma van eisen vast te stellen voor de aanbesteding van de
accountsdiensten voor de periode 2019 tot en met 2022;
2. Het Dagelijks Bestuur te mandateren, na advies van de Auditcommissie, het
besluit te nemen al of niet deel te nemen in de gezamenlijke aanbesteding.
Inleiding:
 Servicepunt71 en de daarin deelnemende gemeenten (Zoeterwoude onder
voorbehoud) hebben het initiatief genomen om gezamenlijk de accountantsdiensten
voor de periode 2019 tot en met 2022 aan te besteden;
 Holland Rijnland was bij de vorige aanbesteding al op de hoogte van dit initiatief en
heeft destijds aanbesteed voor een periode van twee jaar tot en met 2018,met de
optie tot verlenging van een jaar, om in de gelegenheid te zijn bij deze gezamenlijke
aanbesteding aan te sluiten;
 Op 24 september jongstleden is de planning voor de aanbesteding vastgesteld en is
gestart met een marktverkenning;
 De planning is om op 3 december de uitnodiging tot inschrijving te publiceren;
 Dit stelt de deelnemende gemeenten in staat het programma van eisen door de
gemeenteraad te laten vaststellen. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland komt
echter pas op 19 december voor het eerst weer bij elkaar.
Beoogd effect:
De mogelijkheid om deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding van
accountantsdiensten open te houden.
Argumenten:
1.1 Vaststellen programma van eisen.
Formeel wordt het programma van eisen vastgesteld door het Algemeen bestuur. Door
de planning van de aanbesteding is dit echter niet mogelijk. De aanbesteding wordt op 3
december gepubliceerd.

De auditcommissie wordt uitgenodigd deel te nemen aan het aanbestedingstraject en
adviseert het Dagelijks Bestuur over de vaststelling van het programma van eisen.
1.2 Gezamenlijke aanbesteding bespaart kosten
Holland Rijnland verwacht door deel te nemen aan een gezamenlijke aanbesteding te
kunnen besparen op de begeleidingskosten voor de aanbesteding. Die kosten worden
door de zes deelnemende partijen gedragen, waarvan Holland Rijnland de kleinste is.
1.3 Gezamenlijke aanbesteding vergroot de kans op inschrijvingen
Zoals Holland Rijnland (en veel andere overheidsinstanties) instanties aan den lijve
hebben ondervonden trekken steeds meer accountantskantoren zich terug uit de
overheidsmarkt en is er een gerede kans dat wij, als kleine partij, bij een eigen
aanbesteding geen of slechts een enkele inschrijving plaats vindt. Wij schatten in dat het
volume dat door de zes partijen gezamenlijk in de markt wordt gezet interessanter is voor
de markt.
2.1 Besluit tot deelneming
Tot aan het moment van publicatie is Holland Rijnland in de gelegenheid te besluiten al of
niet deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding. De Auditcommissie adviseert het
Dagelijks Bestuur op dit punt. Eventuele benoeming van de accountant vindt plaats door
het Algemeen Bestuur van 3 juli 2019.
Kanttekeningen/risico’s:
Wanneer Holland Rijnland niet meedoet in de gezamenlijke aanbesteding bestaat de
mogelijkheid het optionele derde jaar in het huidige contract te activeren en in dat jaar zelf
een eigen aanbesteding te organiseren. Wel met het eerder opgemerkte risico dat die
opdracht voor veel marktpartijen minder interessant zal zijn en minder inschrijvingen zal
krijgen dan wanneer het om een grotere opdracht gaat.

Vergadering Holland Rijnland
Algemeen Bestuur
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