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Korte inhoud 

In 2016 loopt het contract af met Deloitte. Gezien de omvang van de opdracht zal 
Europees worden aanbesteed. Het bestuur moet conform controleverordening 
invloed uit kunnen oefenen op het selecteren van de accountantsdienst, hiervoor 
gebruiken we de opdrachtomschrijving in de bijlage.  
 
Het doel van de aanbesteding is het zoeken naar een accountant die de (wettelijke) 
taken uitvoert zoals die onder meer beschreven zijn in de Gemeentewet tegen hoge 
kwaliteit en lage kosten en daarnaast pro-actief adviseert over ontwikkelingen en 
wijzigingen in wet- en regelgeving. 
 
De aanbesteding Accountantsdiensten zal plaatsvinden middels de inkoopmethode 
‘Prestatie inkoop’. In plaats van een technisch Programma van Eisen, waarin zeer 
gedetailleerd is aangeven wat je als aanbestedende dienst verwacht, worden offertes 
opgesteld op basis van een functioneel opgestelde Opdrachtomschrijving. Daarin 
wordt in algemene termen beschreven wat je van de  inschrijver verwacht. 
Uiteindelijk wordt die inschrijver geselecteerd die op basis van de aangeleverde 
meetbare informatie en gesprekken, de meeste waarde kan toevoegen binnen het 
gestelde budget. 
 
Contractduur 
Het voorstel is dat een contract wordt aangegaan voor de duur van twee jaar, die 
daarna telkens met één jaar kan worden verlengd, tot een maximum van zes jaar. 
 
Financiën: 
Het begroot bedrag is  € 375.000 over een periode van 6 jaar 
Dit bedrag is reeds opgenomen in de meerjarige begrotingen van VRGZ en GGD 
 
Onderdeel van de aanbesteding is een interview met de potentiële kandidaten. Er 
wordt voor de keuze van de accountant extra belang gehecht aan de aanwezigheid 
tijdens het interview van de personen die het feitelijke werk gaan doen.  
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