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Raadsvoorstel 36 
Vergadering 31 maart 2015 Gemeenteraad 

 
Onderwerp :  Accorderen gunningsadvies "Accountantscontrole gemeente Asten, gemeente 

Deurne, gemeente Gemert-Bakel, gemeente Helmond , gemeente Laarbeek, 
gemeente Someren, Gemeenschappelijke Regeling van Peel 6.1" 
 

B&W vergadering :  17 maart 2015 
Dienst / afdeling :  AO/IC  
 
 
Aan de gemeenteraad, 
Het inkooptraject "Accountantscontrole gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, 
Someren plus de GR Peel 6.1." is afgerond en wordt beëindigd met een gunningsadvies aan de Raad. 
 
In de bijlage 1 Samenvatting proces en gunningsadvies is de procedure beschreven met betrekking tot de 
aanbesteding van de accountantscontrole voor de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, 
Laarbeek, Someren plus de GR Peel 6.1. De Raad wordt verzocht om - conform in de inkoopstrategie van 
d.d. 01-09-2014 voorgestelde aanbestedingsprocedure uitgevoerde aanbesteding - in te stemmen met het 
gunningsadvies om de opdracht te gunnen aan Baker Tilly Berk te Breda en de overige inschrijvers af te 
wijzen. Het inkoopteam en de raadsleden van de gemeenten die de inschrijvingen hebben beoordeeld, 
kunnen zich vinden in het gunningsadvies. De beoordelingsresultaten en het aanbestedingsresultaat zijn 
vertrouwelijk en liggen voor uw raad ter inzage bij de griffier.  
 
Nadat het laatste raadsbesluit binnen de deelnemende gemeenten en GR in deze is genomen wordt dit 
besluit kenbaar gemaakt aan de inschrijvers. Tot die tijd is deze informatie strikt vertrouwelijk en mag op 
generlei wijze kenbaar worden gemaakt dan door middel van de formele afwijzings- en gunningsbrieven aan 
de inschrijvers. Wanneer de standstill periode is afgelopen en er geen bezwaren zijn aangetekend zal deze 
gunningsbeslissing worden gepubliceerd op TenderNed.  
 
Aanstelling van één accountant voor een periode van 2 jaar met de mogelijkheid tot 2 keer een jaar 
verlenging. 
 
Het inkooptraject is doorlopen. Onderdeel van dit inkooptraject is een presentatie door de inschrijvende 
accountantskantoren. Deze presentaties hebben plaatsgevonden op 5 maart  2015. Tijdens deze presentatie-
avond was namens de Raad aanwezig mevrouw Van der Pijl en de heer Van der Burgt en namens de 
ambtelijke organisatie de heren van Gils en van Putte. Na de laatste presentatie is de totale beoordeling 
afgerond. 
 
De risico's zitten in de standstill periode. Alle belanghebbenden kunnen in deze periode bezwaar aantekenen 
tegen de beslissing conform de aanbestedingswet 2012.  
 
De Interim controle voor de gemeente Helmond gaat € 42.520,= per boekjaar kosten. . 
 
Het advies van de commissie Financiën zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester    de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel mr. drs. A.P.M. ter Voert 
 
 
 
 
 
Bijlagen: de bijlagen zijn vertrouwelijk en liggen voor raads- en commissieleden ter inzage bij de griffie. 
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De raad van de gemeente Helmond; 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 maart 2015 
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 
 
besluit: 
Akkoord te gaan met het gunningsadvies en de opdracht te gunnen aan Baker Tilly Berk te Breda en 
de overige inschrijvers af te wijzen en deze gunningsbeslissing door Bizob aan de inschrijvende 
partijen kenbaar laten maken. 
 
 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 31 maart 2015. 
 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter de griffier  
 
 
 
 

  

 


