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Heemstede

besluit:
1. De Inkoopstrategie Accountantsdiensten Heemstede 2020 en het programma van eisen 

benoeming accountant vanaf boekjaar 2021 voor de gemeente Heemstede vast te 
stellen.

2. Geheimhouding op te leggen op de inkoopstrategie met kenmerk 721680 tot het moment 
van publicatie van het aanbestedingsdocument, gebaseerd op de inkoopstrategie, op 
TenderNed op grond artikel eerste 25 lid van de Gemeentewet, vanwege bescherming 
van de economische en financiële belangen van de gemeente zoals genoemd in artikel 
10 tweede lid onder b van de Wet openbaarheid van bestuur.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Artikel 197 van de Gemeentewet
Controleverordening artikel 213 Gemeente Heemstede

SAMENVATTING
Het huidige contract met de accountant loopt af na controle van de jaarrekening 2020. Voor 
het werven van een nieuwe accountant voor de controle van de jaarrekening 2021 en 2022 
wordt een Europees aanbestedingstraject gestart. De eisen en wensen voor de Europese 
aanbesteding voor een overeenkomst met een nieuwe accountant stelt de raad vast in de 
inkoopstrategie. Op de inkoopstrategie rust geheimhouding tot de publicatie van het 
aanbestedingsdocument op TenderNed.

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;

ONDERWERP
Aanbesteding accountantsdiensten jaarrekening 2021 en 2022

BESLUIT B&W 
n.v.t.

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 29 oktober 2020
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De auditcommissie heeft de inkoopstrategie en het programma van eisen besproken in haar 
vergadering van 6 oktober jl. en de inbreng van de auditcommissie is verwerkt in 
voorliggende stukken.

Op de inkoopstrategie rust geheimhouding tot de publicatie van de 
aanbestedingsdocumenten op TenderNed.

De aanbestedingsprojectgroep maakt voor het werven van een nieuwe accountant gebruik 
van een inkoopstrategie met hierin een programma van eisen. Op basis hiervan zal de 
projectgroep de uitgebrachte offertes beoordelen en de raad voorstellen een nieuwe 
accountant te benoemen voor 2 jaar met mogelijke verlenging van tweemaal een jaar.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
De inkoopstrategie vormt de basis van het aanbestedingsdocument. Het 
aanbestedingsdocument wordt gepubliceerd op TenderNed.

BIJLAGEN
• Inkoopstrategie Accountantsdiensten Heemstede 2020 (GEHEIM)
• Programma van eisen benoeming accountant vanaf boekjaar 2021 voor de 

gemeente Heemstede (721681)

FINANCIËN
De aanbestedingsprocedure brengt geen extra kosten met zich mee.

Voorbereiding project 
Besluitvorming_____
Uitvoering 1ste fase 
Uitvoering 2de fase 
Afronding__________
Nazorg
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Raadsvergadering: 29 oktober 2020

DUURZAAMHEID
n.v.t.

AANLEIDING
De raad stelt jaarlijks voor 15 november de begroting vast voor het komende kalenderjaar. 
De verantwoording van het gevoerde bestuur wordt na afloop van het kalenderjaar door het 
college weergegeven in de jaarrekening en het jaarverslag. Een accountant voert de 
controle op de getrouwheid van de jaarrekening uit. De raad benoemt de accountant die de 
accountantscontrole uitvoert. Het contract met de huidige accountant, Astrium
Overheidsaccountants, loopt af na controle van de jaarrekening 2020. Vanaf de 
(interim)controle 2021 zal een nieuwe accountant benoemd worden.

Het aantrekken van een nieuwe accountant loopt via een Europees aanbestedingstraject. De 
leden van de auditcommissie zijn lid van de projectgroep die de aanbesteding doet want het 
behoort tot de taak van de auditcommissie om de raad te adviseren over de aanbesteding 
van de accountant die de controle van de jaarrekening uitvoert. De andere deelnemers aan 
de projectgroep zijn het hoofd financiën, de procesbegeleider vanuit st. Rijk en de griffie voor 
de afstemming.
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