ADVIES
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum B&W-vergadering
Onderwerp

:
:

15-6-2010
Programma van Eisen aanbesteding accountant

Openbaar

Portefeuillehouder(s) : R. P. Hendriks,
Paraaf
:

Afdelingshoofd/hoofd BMO: M. Koster
Paraaf:

Afdeling
Taakveld
Redacteur

: Bedrijfsvoering
: Financiën
: P. Flens

Datum
Reg. nr.

Betrokken afd./OR

:

: 8-6-2010
:

Inspraak
: Nee
Bezwaar/beroep mogelijk : Nee
Conceptbesluit:
Het college van B&W stelt de raad voor in te stemmen met het programma van eisen tbv de nieuwe
accountant en als zodanig vast te stellen en kennis te nemen van de planning richting de aanbesteding.

Paraaf:
Akkoord

Bespreken

Het college heeft besloten

________

________

burgemeester

 conform advies

________

________

1e wethouder

 conform advies met tekstuele wijzigingen i.o.m. portefeuillehouder

________

________

2e wethouder

 met wijzigingen

________

________

secretaris

 het advies aan te houden

Bevoegdheid:

Gemeenteraad (voorblad griffie vereist)

College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester

Delegatie/mandaat
Voorhangprocedure:

Ja (voorblad griffie vereist)

Nee


Naar de raad (voorblad griffie vereist)

Aanleiding en probleemstelling (Analyse)
Voor de gemeente Oostzaan, gemeente Wormerland en OVER-gemeenten dienen separate
contracten te worden gesloten met een nieuwe accountant. Beide gemeenteraden hebben zich
uitgesproken over de voorkeur voor 1 accountant voor de drie juridische entiteiten.
Bijgaand het programma van eisen voor de nieuwe accountant, voor de periode 2010-2013
Bestaand beleid
Het huidige contract met de accountant Deloitte loopt af einde 2010.
Nieuwe bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden
Er is voor de drie juridische entiteiten één programma van eisen opgesteld, met hierin opgenomen de
aparte wensen per entiteit. Dit programma van eisen is getoetst door Stichting RIJK, het
inkoopbureau, welke voor ons het Europese aanbestedingstraject zal volgen.
Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat
Vaststellen Programma van Eisen
Conceptbesluit
Het college van B&W stelt de raad voor in te stemmen met het programma van eisen tbv de
nieuwe accountant en als zodanig vast te stellen en kennis te nemen van de planning richting
de aanbesteding.
Bevoegdheid
Het aanstellen van de accountant is een raadsaangelegenheid.
Beslag op middelen
In de begroting is een structureel bedrag opgenomen voor de accountantskosten. Nieuwe offertes
zullen uitwijzen of dit bedrag aangepast dient te worden. Dit zal dan worden meegenomen in de
begrotingsbehandeling 2011. Verder beslag op middelen zijn de ambtelijke uren.
Tijdpad/procedure
Bijgesloten is de planning tot aan de behandeling in de raadsvergadering van 6 juli 2010.
Hierna zal Stichting RIJK het traject overnemen inzake de Europese aanbesteding. De verwachting is
om medio november de nieuwe accountant aan te stellen.

