
*
Bloemendaal

Raadsvergadering d.d.
Commissievergadering d.d.
Portefeuillehouder

Registratienummer
Productiedatum

Onderwerp:
Bijlagen

Aan de Gemeenteraad

10 november 2022

Auditcommissie 
2022005044 
7 november 2022
Starten aanbestedingsprocedure externe accountant
Projectopdracht aanbesteding accountant boekjaar 2023-2028 
(corsanummer 2022005045)
Programma van Eisen Accountantsdiensten boekjaar 2023-2028 

(corsanummer 2022004779)

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal bijeen op 17 november 2022; 

Gehoord het voorstel van de auditcommissie

besluit:

« De auditcommissie opdracht te geven tot het opstarten van een aanbestedingstraject, in 
samenwerking met de Stichting RIJK, voor de aanbesteding van accountantsdiensten boekjaar 

2023-2028;
* Het Programma van Eisen Aanbesteding Accountantsdiensten gemeente Bloemendaal 2022

en de projectopdracht aanbesteding accountant boekjaar 20Z3^2Ũ2Sfyās^t:e stellen.
De auditcommissie aan te wijzen als selectiecommissie met het mandãat om de regie te 
voeren over de verdere procedure van aanbestedjjagTen een voorstel tot benoeming van de 

nieuwe accountant te doen. S
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Voorgesteld besluit

« De auditcommissie opdracht te geven tot het opstarten van een aanbestedingstraject, in 
samenwerking met de Stichting RIJK, voor de aanbesteding van accountantsdiensten boekjaar 

2023-2028;
« Het Programma van Eisen Aanbesteding Accountantsdiensten gemeente Bloemendaal 2022 

en de projectopdracht aanbesteding accountant boekjaar 2023-2028 vast te stellen.
« De auditcommissie aan te wijzen als selectiecommissie met het mandaat om de regie te 

voeren over de verdere procedure van aanbesteding, en een voorstel tot benoeming van de 
nieuwe accountant te doen.

Aanleiding en beoogd effect
Het contract met de huidige accountant Baker-Tilly eindigt per 1 juli 2023. Om tot een nieuw contract 
met een externe accountant te komen dient Europees te worden aanbesteed. Vanaf controlejaar 2023 
dient een nieuwe accountant te worden gezocht.

Het verdient aanbeveling dat één accountant de jaarrekening van de gemeente Bloemendaal en de 
jaarafrekening van het samenwerkingsverband GBKZ (onderdeel van de gemeente) 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.

Omdat een aanbestedingstraject van deze complexiteit de nodige tijd kost - de doorlooptijd is 
gemiddeld 6 maanden - verdient het de voorkeur om hier zo spoedig mogelijk mee te starten.
Derhalve wordt nu dit Programma van Eisen ter vaststelling voorgelegd, alsmede de Projectopdracht 
voor de ambtelijke werkgroep, zodat de aanbesteding zo snel mogelijk kan worden uitgezet.


