
Het aanbesteden van accountantsdiensten 

Inleiding 
In 2016 is er een Europese aanbesteding gehouden voor uitvoering van de accountantsdiensten. Bij 
dit proces zijn de griffiers van de van de Gemeente Woerden, Oudewater en de Auditcommissie 
betrokken. Uit deze aanbesteding kwam één kandidaat naar voren; Mazars, Paardekooper Hofman 
Accountants. Na een interview met de beoordelingscommissie is besloten tot het aangaan van een 
Raamovereenkomst voor een periode van twee jaar met twee optiejaren. In 2018 heeft Mazars 
aangegeven te willen stoppen met uitvoering van haar taken voor de Gemeente Woerden en 
Oudewater. 
 
Vervolgens is er in 2018 onderhands een raamovereenkomst gesloten voor de accountantsdiensten 
voor onder meer controle van de jaarrekeningen 2018 en 2019.  
 
In 2020 is er na overleg met de Gemeenteraad besloten tot het uitvoeren van een onderhandse 
aanbesteding voor controle van de jaarrekening over de jaren 2020 tot en met 2022. Hiervoor is er 
een contract gesloten met Publiek Sector Accountants (PSA), waardoor het contract loopt tot medio 
2023. Voor de jaarrekening 2023 dient er een nieuwe accountant te worden aanbesteed. 
 
Nieuwe aanbesteding 
De aanbestedingswetgeving stelt dat bij een opdracht van een dienst met een totale waarde boven 
de € 221.000,- (over een periode van vier jaar) er een Europese aanbesteding dient te worden 
doorlopen.  
 
Ter ondersteuning van de controlerende taakt dient de gemeenteraad een accountant aan te wijzen 
voor de (externe) controle van de door het college samengestelde jaarrekening. De auditcommissie 
doet daartoe een voorstel aan de raad. Het college ondersteunt de auditcommissie in het inkoop- en 
aanbestedingstraject. De aanbesteding is zowel voor de Gemeente Woerden als de Gemeente 
Oudewater. In eerdere aanbestedingsstukken is aangegeven dat circa 25 procent van de opdracht 
bestemd is voor de Gemeente Oudewater. 
 
In de afgelopen jaren is er (vanaf begin 2018 t/m 2021) aan accountsdiensten € 522.159,- uitgegeven. 
Op grond hiervan dient deze dienstverlening Europees aanbesteed te worden.  
 
In de loop van 2023 dient er een nieuwe leverancier geselecteerd te zijn (ingangsdatum 
raamovereenkomst medio september 2023). 
 
Bekend is dat er minder interesse bestaat bij de grotere accountantsbureaus voor deze 
dienstverlening bij kleinere gemeenten. Dit ontslaat de Gemeente Woerden/Oudewater niet van 
deze (wettelijke) verplichting. Wel is het verstandig om de procedure te laten vallen in een periode 
die minder druk is bij de accountants. Daarnaast is het verstandig om rekening te houden met het 
gegeven dat er wellicht geen aanbiedingen binnen komen voor deze dienstverlening.  
Wel is het zo dat dat de huidige dienstverlener wel geïnteresseerd in de accountantsdienstverlening 
voor (kleinere) gemeenten. 
 
Procedure 
Voor de aanbesteding zal er in overleg met de audit-commissie aanbestedingsstukken opgesteld 
worden. Hierbij zal ook aandacht besteed moeten worden aan de nieuwe wettelijke regelingen op 
het terrein van rechtmatigheid. 
 
De doorlooptijd van een aanbesteding bedraagt circa 10 maanden (zie onderstaande planning). 
Wanneer rekening gehouden wordt met voorgenoemde argumenten dan zou de planning in grote 
lijnen als volgt er kunnen uitzien: 
 
 
 



Het aanbesteden van accountantsdiensten 

Activiteit Datum 

Besluitvorming Raad Woerden en Oudewater 
aanbesteding accountantsdiensten 

November 2022 

Uitwerken aanbestedingsstukken (Inkoop in 
afstemming met Auditcommissie) 

December 2022 t/m maart/april 2023 

Publicatie Tenderned April 2023 

Nota van inlichtingen Mei 2023 

Publiceren Nota van Inlichtingen  Mei 2023 

Ontvangen offertes Juni 2023 

Presentatie Juni 2023 

Besluitvorming Raad Woerden en Oudewater Juni 2023 

Publiceren (voorlopige) gunning  
Na raadsvergadering gemeente Oudewater en 
gemeente Woerden 

Eind juni 2023 

Publiceren definitieve gunning Eind juli 2023 

Publicatie aankondiging van een gegunde 
Opdracht via Aanbestedingskalender  

uiterlijk medio september 2023 (48 dagen na 
definitieve gunning) 

 
 
 


