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Korte ínhoud voorstel

1. Aanleiding

Het contract met de huidige accountant eindigt met de controle van het boekjaar 2019. Conform de 
bepalingen van artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet is de benoeming van de accountant de bevoegdheid 
van de Raad. De auditcommissie adviseert de raad over de selectie van de accountant conform artikel 2 van 
het reglement op de auditcommissie Bioemendaal 2009.

2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten

Ten behoeve van deze procedure is een selectiecommissie gevormd die naast de leden van de 
auditcommissie bestond uit de commissiegriffier, medewerkers van Stichting RIJK en een 
vertegenwoordiging vanuit de ambtelijk ondersteuning. De selectiecommissie heeft een programma van 
eisen (hierna te noemen, PvE), opgesteld voor de aanbesteding van de accountantsdiensten, het PvE is 
vastgesteld door de raad. Er zijn drie kantoren die een offerte hebben ingediend. Na beoordeling van de 
offertes zijn er twee kantoren doorgegaan naar de kwaliteitsbeoordeling.

De selectiecommissie heeft de offertes van de twee inschrijvende kantoren beoordeeld op prijs en kwaliteit. 
Na de eerste selectieronde hebben de twee kantoren een presentatie gegeven waarin zij hun offerte hebben 
toegelicht. Bij de beoordeling bleek dat. Bakertilly de hoogste score heeft behaald en derhalve dient de 
opdracht conform de uitgangspunten van de offerteaanvraag aan dit kantoor te worden gegund. De 
offrerende kantoren zijn inmiddels van het resultaat van de offerteprocedure in kennis gesteld.

De selectiecommissie accountant is unaniem in haar voorstel aan de raad.

3. Financiële aspecten/risico's

De voorgestelde benoeming van de accountant zal leiden tot een overeenkomst voor de duur van maximaal 
5 jaar, bestaande uit een vaste periode van drie jaar en een optie tot verlenging van eenmaal twee jaar. Een 
tussentijdse evaluatie zal ook in de overeenkomst opgenomen worden. In de overeenkomst worden tevens 
de bedragen die gemoeid zijn met de vaste jaarlijkse controle opgenomen. De meerkosten ten opzichte van 
het huidige budget zal als mutatie verwerkt worden in de ontwerpbegroting 2021.

Na het besluit van de raad en het verstrijken van de voorlopige gunningtermijn (zgn. Standstill periode van 
20 dagen) kan het contract met Bakertilly worden opgesteld.
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4. Voorstel

Wegende het advies van de auditcommissie, Instemmen met het benoemen van Bakertilly als accountant 
voor de gemeente Bloemendaal voor een periode van maximaal 5 jaar met ingang van de controle van de 
jaarrekening 2020. Gewenst is dat uiterlijk september van dit jaar de nieuwe accountant van start kan gaan 
met de Interim en jaarrekening controle van het boekjaar 2020, de ondersteuning aan de organisatie te 
verzorgen om met de voorbereiding op de rechtsmatigheidsverklaring van het College in 2021 te kunnen 
beginnen. De opdracht heeft ook betrekking op de controle Jaarstukken GBKZ (Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid).

5. Uitvoering

Na het raadsbesluit en het verstrijken van de voorlopige gunningtermijn wordt het contract met Bakertilly 
opgesteld.

Advies Commissie
Commissie Bestuur en Middelen van 28 mei 2020.
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De raad der gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van de selectiecommissie benoeming accountant en het advies van de over te 
nemen.

besluit:

Wegende het advies van de auditcommissie, Instemmen met het benoemen van Bakertilly als 
accountant voor de gemeente Bloemendaal voor een periode van maximaal 5 jaar met ingang van 
de controle van de jaarrekening 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 28 mei 2020,

, voorzitter

, griffier
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