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1. Opening en welkom
Jeroen van den Broek heet iedereen van harte welkom. Jeroen van den Broek geeft een
weergave van de accountantsdiensten tot en met controlejaar 2016. Vervolgens is het
doel besproken om de accountant voor het controlejaar 2017 aan te besteden. Met de
werkgroep wordt de inkoopstrategie en het programma van eisen doorlopen.
2. Inkoopstrategie
Inkoopstrategie is in de werkgroep besproken. De volgende aanpassingen zijn
doorgevoerd:
1. Paragraaf 5.1 Opdrachtwaarde
Besloten is uitsluitend opdracht te geven voor de controle op de jaarrekening
2017 (en verder). De interne controle wordt niet meegenomen in deze
aanbesteding. De reden hiervoor is omdat intern de discussie loopt of we de
interne controle zelf willen gaan uitvoeren of willen laten bij de accountant. Door
dit niet mee te nemen in de aanbesteding houden we onze handen hierin vrij.
De opdrachtwaarde wordt hierdoor € 30.000 per jaar. € 120.000 per vier jaar.
2. Paragraaf 5.2 Samenvoegen en percelen
Als gevolg van het niet meenemen van de interne controle, is er geen sprake
meer van het samenvoegen van de opdracht of indelen in percelen. Dit onderdeel
is hierop aangepast.
3. Paragraaf 7.1 – 7.2 Duurzaamheid en sociale criteria
Gezien de verwachting dat er een beperkt aantal inschrijvers zal zijn, heeft de
werkgroep besloten om geen duurzaamheidscriteria of sociale criteria mee te
nemen in deze aanbesteding. Dit is een afwijking op het inkoopbeleid. Hier dient
het college separaat een collegebesluit over te nemen. De paragraven in de
inkoopstrategie zijn hierop aangepast.
4. Paragraaf 8.1 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen
De duurzaamheidseisen zijn komen te vervallen. Zie punt 3.
5. Paragraaf 9.1 Aanbestedingsvorm
De aanbestedingsvorm is aangepast aangezien de opdrachtwaarde (zie punt 1) is
veranderd. Er wordt een nationale openbare inkoopprocedure doorlopen conform
het geldende inkoopbeleid.
6. Paragraaf 10 Organisatie van project
De werkgroepleden zijn toegevoegd in de tabel.
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7. Paragraaf 12 Planning
De planning is aangepast. De werkgroep heeft aangegeven daadkrachtig te willen
handelen. Termijnen zijn hiervoor naar voren opgeschoven. De afspraak is dat
documenten die ambtelijk digitaal worden aangeleverd binnen drie dagen
beoordeeld worden door de werkgroepleden. Ook is afgesproken dat de
werkgroep alleen bij de beoordeling samen zal komen. De overige communicatie
vindt plaats via de griffie (Ibabs) / mail.
3. Programma van eisen
Het programma van eisen is in de werkgroep besproken. De volgende aanpassing is
doorgevoerd.
1. Eisen ten aanzien van social return
De eisen ten aanzien van social return komen te vervallen.
4. Afsluiting
Jeroen van den Broek dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.
5. Actielijst
Zie planning inkoopstrategie versie 1.2.

