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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 1 oktober 2014,  
 
Portefeuillehouder:   Audit comité . 
Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 972 
E-mail adres:                m.jonker@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 
Onderwerp 
Gunning inhuur accountantsdiensten 2014 - 2017 
 
Gevraagd besluit 
De inhuur accountantsdiensten 2014 – 2017 gunnen aan accountantskantoor BDO  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet is de gemeenteraad verplicht een accountant aan te wijzen die 
belast is met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het 
uitbrengen van een verslag van bevindingen hierbij. Door het gunnen van de inhuur van de 
accountantsdiensten aan BDO  wordt aan deze verplichting voldaan.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Van de vijf uitgenodigde accountantskantoren hebben er drie een offerte uitgebracht voor de 
accountantsdiensten 2014 -2017. Deze offertes zijn door de gunningscommissie beoordeeld. De 
beoordelingscriteria zijn benoemd in het programma van eisen. Het gunningscriterium is de Economisch Meest 
Voordelige Aanbieding ( EMVI ), waarbij gelet wordt op: 
Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige aanbieding, waarbij gelet wordt op: 

- De prijs; 
- Het plan van aanpak (ervaring, beroepskwalificaties, kwalificaties backoffice, ervaring met 

accountantsdiensten  voor gemeenten, continuïteitswaarborgen personeel en in te zetten medewerkers, 
wijze waarop de accountant goed geïnformeerd blijft, reactiesnelheid en onafhankelijkheid); 

- Presentatie.  
 
Alle accountantskantoren voldoen aan de eisen die wij stellen aan ervaring en technische bekwaamheid. In de 
presentaties zijn onderwerpen als de natuurlijke en bestuurlijke adviesfunctie, de decentralisaties, de controle 
van de grondexploitaties en wijze van evaluatie aan de orde geweest. De presentatie van de 
accountantskantoren is ook door de gunningscommissie beoordeeld.  
 
BDO heeft de hoogste eindscore behaald. Op basis daarvan wordt voorgesteld BDO te benoemen als 
accountant voor de jaren 2014 -2017.   
 
De drie offertes worden vertrouwelijk behandeld. De beoordelingsmatrix, alsmede de offertes liggen ter inzage 
in de leeskamer.  
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Wat ging er aan vooraf 
Op 1 juli 2014 heeft de gemeenteraad het programma van eisen inhuur accountantsdiensten 2014 – 2017 
vastgesteld. Er is, op basis van totaal geraamde bedrag voor de aanbesteding van de werkzaamheden voor de 
komende vier jaar, gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. Begin augustus zijn, conform de 
planning,  vijf accountantskantoren uitgenodigd tot het uitbrengen van een offerte.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na de definitieve gunning op 7 oktober zal het audit comité een eerste gesprek voeren met de accountant. Dit 
staat gepland op 8 oktober. Het doel van dit eerste gesprek is , om naast een kennismaking, ook de planning 
voor het komende jaar te bespreken en de accenten voor de controle 2014 te behandelen. De raad stelt jaarlijks 
in het controleprotocol twee accenten vast, waaraan door de accountant tijdens de interim controle extra 
aandacht wordt besteed.  
 
Het controleprotocol wordt in november 2014 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.  
 
In overleg met de ambtelijke organisatie zal de accountant een planning opstellen voor de uitvoering van haar 
(interim)controle.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De uitvoering van de taak vindt plaats tegen een vooraf vastgestelde totaalprijs per jaar voor de 
werkzaamheden in het kader van de interim-controle, controle van de jaarrekening en de natuurlijke 
adviesfunctie. De prijs van BDO bedraagt € 29.500 per jaar en geldt voor de initiële looptijd van de 
overeenkomst, dus vier jaar. 
Het structurele budget zoals dat is opgenomen in de begroting 2014 bedraagt € 21.800. De kosten kunnen dus 
niet geheel worden afgedekt binnen het bestaande budget. Voor het boekjaar 2014 zal een incidentele 
bijstelling worden meegenomen in de najaarsbrief. Voor 2015 en verder zal het budget in de primitieve 
begroting worden aangepast. Dit heeft een negatief effect op het begrotingsresultaat.  
 
 
Namens het audit comité, 
 
 
E.B.A. Hageman Voorzitter audit comité  

 

  
                           


