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Korte Ínhoud voorstel

Het contract met de huidige accountant Bakertilly loopt na de controle van de jaarrekening 2019 af, 
nadat deze met 2 jaar verlengd is na een eerdere contractperiode van 3 jaar.
Om tot een nieuw contract met een externe accountant te komen, legt de auditcommissie (in 
samenwerking met de ambtelijke werkgroep) u hierbij de projectopdracht en het programma van 
eisen voor de aanbesteding van de externe accountant ter vaststelling voor.

Voorgesteld wordt:
« Het programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten gemeente Bloemendaal 2020 

en de projectopdracht aanbesteding accountant boekjaar 2020 vast te stellen;

« De auditcommissie aan te wijzen als selectiecommissie met de opdracht om de regie te 
voeren van de aanbesteding accountantsdiensten en een voorstel tot benoeming van de 
nieuwe accountant te doen.

1. Aanleiding
Het contract met de accountant is in 2018 met 2 jaar verlengd tot en met controlejaar 2019.
Vanaf controlejaar 2020 wordt een nieuwe accountant aangezocht voor de reguliere controle van de 
jaarrekening. In de afgelopen járen heeft Bakertilly (tot 2019 de naam voerend Baker Tilly Berk) deze 
werkzaamheden verricht. Het verdient aanbeveling dat één accountant de jaarrekening van de gemeente 
Bloemendaal en de jaarafrekening van het samenwerkingsverband GBKZ (onderdeel van de gemeente 
Bloemendaal) controleert maar hier vanwege de transparantie twee aparte opdrachten voor te geven. Als de 
twee opdrachten door dezelfde accountant gedaan worden wordt de doelmatigheid en effectiviteit vergroot.

2. Prņbleem-en doelstelling/oplossingen/effecten

Wij verwijzen u naar het bijgevoegde programma van eisen aanbesteding accountant, artikel 213 
Gemeentewet en de verordening op de accountantscontrole Bloemendaal 2009.

3. Financiële aspecten/risico's

Aan de aanbestedingsprocedure als zodanig zijn geen afzonderlijke kosten verbonden.

4. Communicatie aspecten

Aan deze fase van de aanbestedingsprocedure zijn geen communicatieaspecten verbonden. De uiteindelijke 
gunning zal op het RIS vermeld worden.
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5. Voorstel

Wij stellen u voor om:
« Het programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten en de projectopdracht aanbesteding 

accountant gemeente Bloemendaal 2020 vast te stellen.
» De auditcommissie als selectiecommissie aan te wijzen;
« de selectiecommissie het mandaat te geven voor de verdere voorbereiding van de aanbesteding tot 

en met het doen van een gunningvoorstel.

6. Uitvoering

De selectiecommissie, bijgestaan door de ambtelijke werkgroep, verricht de werkzaamheden die leiden tot 
een gunningvoorstel.

Advies Commissie



Bloemendaal

De raad der gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van de Auditcommissie van 20 augustus 2019

besluit:

I. vast te stellen het programma van eisen en de projectopdracht aanbesteding 
accountantsdiensten gemeente Bloemendaal 2020

II. de auditcommissie aan te wijzen als selectiecommissie;

III. de selectiecommissie het mandaat te geven voor de verdere voorbereiding van de 
aanbesteding tot en met het doen van een gunningvoorstel.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 31 oktober 2019

voorzitter

, griffier
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