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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Opheffen geheimhouding stukken aanbesteding accountant 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
De geheimhouding inzake de aanbesteding voor accountancydiensten voor de gemeenten 
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo en de Werkorganisatie BUCH op te heffen van: 

1) De inhoud van de volgende stukken: 
- Raadsvoorstel opleggen geheimhouding aanbesteding accountant ; 
- Raadsvoorstel voornemen tot gunning aanbesteding accountant ; 
- Offerte IPA-Acon accountants deel 1 t/m 6 en prijsinvulformulier; 
- Offerte BDO Accountants deel 1 t/m 5 en prijsinvulformulier en 
- Beoordeling aanbesteding accountant. 

2) hetgeen hierover is behandeld tijdens de besloten vergadering op 10 november 2016. 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 9 maart 2017 
Zaaknummer :  
Voorstelnummer :  
Commissie : Commissie van Onderzoek 
Commissie : 15 februari 2017 
Soort agendering :  
Agendapunt :  
Team : Griffie 
Opsteller(s) : Lisa Schouwink 
Telefoonnummer : (072) 888 03 09 
Bijlagen:  :  
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

Op 10 november 2016 besloot u in een besloten vergadering tot geheimhouding van de 
inhoud van de stukken inzake de aanbesteding voor accountancydiensten voor de 
gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo en de werkorganisatie BUCH alsmede 
wat hierover tijdens de besloten vergadering op 10 november 2016 is behandeld. U koos 
voor deze geheimhouding, omdat het een lopende aanbesteding betrof. 
 
Inmiddels is de aanbestedingsprocedure afgerond en kan de opdracht definitief worden 
gegund. Geheimhouding is niet langer nodig. Hierbij wordt u voorgesteld de geheimhouding 
op te heffen. 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
- akkoord gaat met het opheffen van de geheimhouding omtrent de aanbestedingsprocedure 
van de accountant 
 
2 KEUZERUIMTE 
 

Wettelijk kader 
Artikel 25, eerste lid, van de Gemeentewet stelt dat de raad op grond van een belang, 
genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten 
vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de raad worden 
overlegd, geheimhouding kan opleggen. Het gaat dan onder meer om informatie over 
bedrijfsgegevens die door rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn verstrekt (artikel 
10, eerste lid onder c van de Wet openbaarheid van bestuur) en informatie die de 
economische en financiële belangen van de gemeente raakt (artikel 10, tweede lid onder b 
van de Wet openbaarheid van bestuur). 
Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die 
vergadering opgelegd. 
De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van 
het behandelde of de stukken kennis dragen in acht genomen, totdat de raad haar opheft. 
 
 

2.1 Beleidskaders 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: 
n.v.t. 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
n.v.t. 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
- art. 25 Gemeentewet 
- art. 10 Wet openbaarheid van bestuur 
- Aanbestedingswet 2012 
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3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 
 

Geheimhouding is een zwaar instrument en dient terughoudend te worden toegepast. In het 
geval van de geheimhouding op de stukken van de aanbesteding voor de 
accountancydiensten is hiervoor gekozen vanwege de grote financiële en economische 
belangen van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, de werkorganisatie 
BUCH en de betrokken inschrijvers. 
 
Geheimhouding wordt toegepast in het geval van (veelal langlopende) precaire processen. 
Een aanbestedingsprocedure is zo’n proces. Destijds besloot u – gelijktijdig met het 
opleggen van de geheimhouding – tot een voornemen tot gunning van de opdracht aan de 
inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. Dit bericht is aan alle 
inschrijvers van deze aanbestedingsprocedure gecommuniceerd. Tegen dit voornemen tot 
gunning was beroep bij de rechter mogelijk. Deze periode moest worden afgewacht. 
Uiteindelijk is geen beroepsprocedure gestart. De opdracht kon definitief worden gegund. 
 
Omdat de aanbestedingsprocedure is afgerond, zijn de financiële en economische belangen 
van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, de Werkorganisatie BUCH en de 
betrokken inschrijvers geen reden meer om de geheimhouding te handhaven. De 
geheimhouding op de documenten die zien op deze aanbesteding en op hetgeen tijdens de 
besloten vergadering is behandeld en besproken, kan daarom worden opgeheven. Dat deze 
geheimhouding na definitieve gunning kan worden opgeheven, is reeds aangegeven in het 
raadsvoorstel tot voorlopige gunning van 10 november 2016. 
 
Het opheffen van de geheimhouding betekent niet dat alle documenten die zien op deze 
aanbesteding direct openbaar zijn. Als de geheimhouding is opgeheven, is –wanneer om 
openbaarmaking wordt gevraagd- het gebruikelijke regime van de Aanbestedingswet 2012 
en de Wet openbaarheid van bestuur hierop van toepassing. Ontvangt de gemeente een 
verzoek om openbaarmaking, dan zal op dat moment worden getoetst wat openbaar kan 
worden gemaakt. Openbaarmaking van offertes is daarbij niet aan de orde, nu deze een 
vertrouwelijk karakter hebben en als zodanig wettelijk van openbaarmaking zijn 
uitgezonderd. 
 
3.2 Overwegingen van het college 
 
n.v.t. 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal 
 

Het aanbestedingstraject voor de accountancydiensten is een traject dat door de 
raadswerkgroep inzake financiële aspecten BUCH is voorbereid en begeleid voor de BUCH-
raden. 
 
 

3.4 Participatie, samenspel 
 
n.v.t. 
 
3.5 Risico’s 
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n.v.t.  
 
3.6 Financiën 
 
n.v.t. 
 
3.7 Inkoop 
 
n.v.t. 
 
3.8 Juridische Zaken 
 
n.v.t. 
 

3.9 Communicatie 
 
n.v.t. 
 
3.10 Duurzaamheid 
 
n.v.t. 
 
3.11 Veiligheid 
 

n.v.t  
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 

 
De beslissing tot opheffing van de geheimhouding kunt u alleen nemen in vergadering die 
blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is 
bezocht. Dit volgt uit artikel 25 Gemeentewet. 
 
Nadat de geheimhouding is opgeheven, is geen verdere actie nodig.  
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 

1) Raadsvoorstel opleggen geheimhouding aanbesteding accountant; 
2) Raadsvoorstel voornemen tot gunning aanbesteding accountant; 
3) Offerte IPA-Acon accountants deel 1 t/m 6 en prijsinvulformulier; 
4) Offerte BDO Accountants deel 1 t/m 5 en prijsinvulformulier 
5) Beoordeling aanbesteding accountant; 
6) Besluitenlijst van de besloten raadsvergadering op 10 november 2016. 

 
 
 
Namens de Commissie van Onderzoek, 
 
 
Mevrouw drs. M.G.J. Veeger 
Griffier  
 

De heer J.J.A.S. Houtenbos 
Voorzitter Commissie van Onderzoek 

 


