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Onderwerp Offerteaanvraag accountantsdiensten 2017-2019

Aan de raad,
Onderwerp
Offerteaanvraag accountantsdiensten
Gevraagde beslissing
1. De offerteaanvraag accountantsdiensten 2017-2019, waarin is opgenomen het programma van eisen,
vast te stellen.
Grondslag
Controleverordening gemeente Bunnik 2006 en verordening auditcommissie Bunnik.
Relatie met Strategische Agenda
Niet van toepassing.
Inleiding
Het contract met onze huidige accountant loopt tot en met boekjaar 2016. Er moet daarom een nieuwe accountant worden benoemd met ingang van boekjaar 2017. Hiervoor dient een aanbestedingsprocedure te
worden gevolgd. De auditcommissie bereidt de aanbesteding voor en is betrokken bij de totstandkoming
van het programma van eisen. De raad stelt de offerteaanvraag (programma van eisen) vast en benoemt
uiteindelijk de accountant. Dat is vastgelegd in de Gemeentewet en onze controleverordening.
Omdat er sprake is van een krappe planning, en de auditcommissie al heeft ingestemd, wordt voorgesteld
om dit raadsvoorstel direct als hamerpunt te agenderen in de raadsvergadering van 30 maart. Zodoende
kan voor het zomerreces een nieuwe accountant worden benoemd.
Beoogd effect
Start van de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe accountant.
Argumenten
1.1. De offerteaanvraag bevat het programma van eisen.
Het programma van eisen voor aanbesteding van de accountantscontrole maakt onderdeel uit van de ter
vaststelling voorgelegde offerteaanvraag. Deze aanvraag bevat daarnaast de noodzakelijke informatie ten
aanzien van de offerteprocedure en de gunningscriteria.
1.2. Vaststelling van de offerteaanvraag is de start van de aanbestedingsprocedure.
Het vaststellen van de offerteaanvraag is noodzakelijk om de aanbestedingsprocedure en selectie van een
accountant te kunnen starten. Na het doorlopen van de offerteprocedure volgt benoeming van de accountant. Dat is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Hiervoor ontvangt u in juni een raadsvoorstel.
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Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Kosten, baten en dekking
Dit raadsvoorstel heeft geen specifieke financiële gevolgen.
In de begroting is budget opgenomen voor accountantskosten. Als na de aanbesteding blijkt dat
aanpassing van dit budget noodzakelijk is, dan wordt dit meegenomen in de kadernota/begroting 2018.
Uitvoering
De auditcommissie beoordeelt de ingediende offertes en presentaties en wordt daarbij ambtelijk
ondersteund. Definitieve gunning door de raad is gepland in de raadsvergadering van juni 2016.
Bijlagen
Offerteaanvraag accountantsdiensten 2017-2019.
Ter inzage
Niet van toepassing.
Odijk, 13 maart 2017
Namens de auditcommissie,
de secretaris,
de voorzitter,

mevr. H. Hofland
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dhr. F.A. Schenk

Nummer
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De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van de auditcommissie van 13 maart 2017;

besluit:
1. De offerteaanvraag accountantsdiensten 2017-2019, waarin is opgenomen het programma van eisen,
vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 maart 2017.
De raad voornoemd,

de griffier
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de voorzitter

Procedure raadsvoorstel / besluit
Onderwerp
Bijgevoegde stukken
Ter inzage
Inhoud besluit B&W
Datum besluit B&W
In Voorrondes Open Huis
Bijzonderheden
Gewenste planning
Open Huis
Raad
Uiterste datum Raad
Agenda Commissie
Datum bespreking
Opmerkingen
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Digitaal beschikbaar bij griffie
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
n.v.t.

Bespreken

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

