
Aan : Auditcommissie 20 september 2022
Van : Concerncontrol
Datum : 14 september 2022

Betreft : Aanbesteding accountantsdiensten

Bijlage : geen

Voorstel:
Kennisnemen van de stand van zaken bij de aanbesteding van de accountantsdiensten over de jaren 
2023 en verder.

Toelichting
De auditcommissie heeft in de vergadering van 14 juni 2022 de aanbestedingsstukken besproken en 
aangeboden aan de gemeenteraad voor vaststelling. 
De gemeenteraad heeft de stukken vastgesteld op 5 juli 2022.
De auditcommissie heeft verder de heren Katif, Van der Meer, en In 't Veld benoemd voor de 
beoordelingscommissie.

De aanbesteding is gezamenlijk met de gemeenschappelijke regelingen Sociaal en Omgevingsdienst.
Ook de Algemene Besturen van beide GR'en hebben de aanbestedingsstukken vastgesteld.

De aanbesteding is op 7 september 2022 gepubliceerd op Tendernet.
De stukken zijn via deze link te vinden:
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271406/documenten

Er is vervolgens een vragenronde waarbij geïnteresseerde accountantskantoren vragen kunnen 
stellen over de aanbestedingsstukken.
Accountantskantoren kunnen tot uiterlijk 18 oktober 2022 een inschrijving indienen.

Daarop volgt de beoordeling van de inschrijvingen door de beoordelingscommissie.
De score die de beoordelingscommissie geeft bepaalt, samen met de prijs van de inschrijving, aan 
welk accountantskantoor de opdracht wordt gegund.

De auditcommissie zal eind november/ begin december kennis nemen van de uitkomst, en een 
voorstel voor gunning aan de gemeenteraad voorleggen.
De gemeenteraad stelt op 15 december 2022 de gunning vast.

Dat heet een voorlopige gunning, omdat er wettelijk gezien een bezwarenperiode is voor verliezende 
inschrijvers. Als er geen bezwaar wordt ingediend wordt de gunning automatisch definitief.

De volledige (indicatieve) planning voor het verdere traject is als volgt:
Datum & deadlines Activiteit 
5-9-2022 Publicatie aankondiging op TenderNed  

14-9-2022 uiterlijk 12.00 uur Sluiting 1e vragenronde  

21-9-2022 Verzending nota van inlichtingen 

26-9-2022 uiterlijk 12.00 uur Sluiting 2e vragenronde: uiterste moment voor het stellen van vragen door inschrijvers 
over de 1e nota van inlichtingen 

4-10-2022 Verzending 2e nota van inlichtingen:  

18-10-2022 uiterlijk 12.00 uur Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van Inschrijvingen 

29-11-2022 Beoordelen inschrijvingen, Presentaties, besluitvorming gunningsadvies 

16-11-2022 Presentaties (namiddag/avond) 

15-12-2022 Verzenden mededeling van de gunningbeslissing 

6-1-2023 Definitief gunnen / totstandkoming overeenkomst  

10-1-2023 Aanvang opdracht 
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