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Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten 
 
1. Voorstel 
 
Voorgesteld wordt het bestek voor de Europese (openbare) aanbesteding van de 
accountantsdiensten voor de gemeente Ridderkerk, zoals dat ter inzage ligt bij de ter visie liggende 
stukken, vast te stellen. 
 
2. Aanleiding 
 
In 2007 heeft een eerste aanbesteding van de accountantsdiensten voor de gemeente Ridderkerk 
plaats gevonden. Het huidige contract wordt in de loop van dit jaar beëindigd. Voor de 
accountantsdiensten vanaf de programmarekening 2011 is een nieuwe aanbesteding nodig. 
Om de openbare inschrijving te kunnen starten dient het bestek, tevens inhoudende het 
programma van eisen, door uw raad te worden vastgesteld. 
 
3. Aspecten 
 
De Auditcommissie heeft op 31 januari 2011 met het ontwerp bestek voor de aanbesteding 
ingestemd.  
Het nieuwe bestek komt grotendeels overeen met het bestek dat in 2007 is vastgesteld. Er is op 
onderdelen een vereenvoudiging van de tekst doorgevoerd. Over enkele aspecten merken wij het 
volgende op. 
 
Contractduur 
De duur van het contract is verhoogd van 3 naar 4 jaar met een optie van 1 jaar verlengen. Reden 
voor de contractduur van 4 jaar is, dat daarmee voorkomen wordt dat een volgende 
aanbestedingsprocedure samenvalt met een verkiezingsjaar. Dat zou hoogst waarschijnlijk als een 
automatisme een verlenging van het contract met een jaar inhouden.  
 
Aan te besteden werkzaamheden 
De aan te besteden werkzaamheden zijn t.o.v de vorige aanbesteding aangevuld met voor de 
gemeente Albrandswaard af te geven Single Information Single Audit (SiSa) verklaringen voor 
onderdelen van de met Albrandswaard gesloten gemeenschappelijke regeling voor sociale zaken.  
De volgende werkzaamheden maken deel uit van de overeenkomst: 

A. Controle jaarrekening inclusief interim-controle en SiSa Ridderkerk en inclusief SiSa 
Albrandswaard volgens tussen Ridderkerk en Albrandswaard aangegane 
gemeenschappelijke regeling; 

B. Natuurlijke adviesfunctie; 
C. Specifieke verklaringen en overige controles buiten de jaarrekening en interim-controle; 
D. Controle van de besteding van de fractiebijdragen.  

Voor de werkzaamheden onder A en B moet een vaste prijs geoffreerd worden. Ten opzichte van 
de vorige aanbesteding houdt dat in dat voor de werkzaamheden voor SiSa geen afzonderlijke 
kosten meer in rekening worden gebracht. 
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In het bestek is opgenomen dat meerwerk voor de onderdelen A en B onder verantwoordelijkheid 
van en dus in opdracht van het college van burgemeester en wethouders gebeurt. 
Voor de werkzaamheden onder C moet een gemiddeld uurtarief geoffreerd worden en voor de 
werkzaamheden onder D geldt een maximum prijs. 
 
Gunningcriteria 
De toepassing van gunningcriteria resulteert in een score, waarbij de hoogst scorende inschrijver in 
principe voor de opdracht in aanmerking komt. Gelet op de ervaring bij de vorige aanbesteding 
wordt voorgesteld de verhouding prijs-kwaliteit te handhaven op 50% prijs en 50% kwaliteit. de 
inschrijver wordt daarbij beoordeeld op de volgende drie punten: 

1. Plan van aanpak (controleaanpak en contactpotentieel); 
2. Visie op natuurlijke adviesfunctie; 
3. Logistieke flexibiliteit. 

 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
De verdere planning van de aanbesteding is als volgt: 
Publicatie openbare inschrijving  1-03-2011 
Ontvangst vragen van kandidaat-inschrijvers  1-4-2011 
Beantwoorden vragen door de gemeenten (nota 
van inlichtingen) 

zo mogelijk 5-4-2011 

Sluiting inschrijving 21-4-2011 
Bekendmaking voorgenomen gunningbesluit 1-6-2011 
Wachttijd voor eventuele bezwaren 15 dagen  
Raadsbesluit 1-9-2007 
Ondertekening overeenkomsten 6-9-2007 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Voor de accountantscontrole zijn structurele budgetten in de begroting 2011-2014 opgenomen. 
Daarbij is vanaf 2012 een bezuiniging verwerkt van € 2.500,-- op basis van een gezamenlijke 
aanbesteding in BAR-verband. De financiële gevolgen van deze aanbesteding zullen wij na de 
gunning in beeld brengen. Dan zal blijken of de bezuiniging gerealiseerd kan worden. 
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