
[Typ hier] 
 

 

 

 

 

  Aan Algemeen Bestuur 26 september 2022 

 Adviesnota   

Datum 13 september 2022 Portefeuillehouder B.J. van Vreeswijk 

Documentnummer 1631866/1631867 Programma Bestuur en belastingen 

Projectnummer  Afdeling BDI 

Bijlage(n) 1   

 

Onderwerp Aanbesteding accountantsdiensten 

 

Voorstel 

Voorgesteld wordt om: 

• In te stemmen met het beschrijvend document Europese aanbesteding 
accountantsdiensten 
 

Aangezien het beschrijvend document vertrouwelijk is, wordt deze alleen 

gepubliceerd op de bestuursschijf. 

 

Inleiding 

Het huidige contract met onze accountant Eshuis is ingegaan vanaf jaarrekening 2019 

met een looptijd van 4 jaar (dus tot en met de controle van jaarrekening 2022). De 

overeenkomst kan niet worden verlengd, waardoor wij een aanbesteding voor 

accountantsdiensten starten. 

 

De aan te besteden werkzaamheden bestaan uit: 

• controle van de jaarrekening, het verstrekken van een (interim) 
accountantsverslag en een (goedkeurende) verklaring met betrekking tot 
getrouwheid en rechtmatigheid; 

• de natuurlijke adviesfunctie, voortvloeiend uit en onlosmakelijk verbonden met 
de certificerende functie; en 

• controle van gesubsidieerde projecten, waarvoor op grond van 
subsidievoorwaarden een afzonderlijke controleverklaring is vereist. 

 

Gezien de hoogte van het bedrag volgen wij een Europese aanbestedingsprocedure. 
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Beoogd effect 

Een rechtmatig tot stand gekomen overeenkomst met een accountant voor het 

verrichten van accountantsdiensten met een looptijd van 4 jaar (boekjaren 2023  - 

2026) en mogelijke verlenging van 2 jaar. 

 

Argumenten 

1.1 Er wordt invulling gegeven aan de rol en verantwoordelijkheid van het 

algemeen bestuur 

Met dit procesvoorstel wordt voldaan aan de rol van het algemeen bestuur bij de 

aanbesteding van de accountantscontrole. Daarnaast zijn bestuursleden betrokken bij 

de presentaties en daarmee de beoordeling van de inschrijvers. 

 

De uiteindelijke selectie wordt uitgevoerd op basis van het criterium 'economisch 

meest voordelige aanbieding' (zie paragraaf 3.3 van het beschrijvend document). Dit 

betekent dat wordt geselecteerd op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit. Aan 

continuïteit en deskundigheid van de accountant wordt veel belang gehecht. Daarom 

weegt de beoordeling van kwaliteit zwaarder dan de prijs.  

 

1.2 De aanbesteding van de accountantscontrole gebeurt rechtmatig 

Door te kiezen voor een Europese aanbesteding vindt de inkoop van 

accountantsdiensten rechtmatig plaats.  

 

1.3 De voorgestelde aanbestedingsstrategie is grotendeels vergelijkbaar aan de 

vorige aanbieding 

Er wordt voorgesteld een op inhoud grotendeels vergelijkbare aanbestedingsstrategie te 

volgen als de aanbesteding accountantsdiensten in 2018. De redenen hiervoor zijn dat 

het proces goed doorlopen was en dat de samenstelling van de gunningscriteria een 

goed resultaat heeft opgeleverd. Uit contacten die met andere waterschappen hebben 

plaatsgevonden alsmede de uitkomsten uit de vorige aanbestedingsprocedure, blijkt dat 

de gekozen mix van criteria en bijbehorende weging ervoor zorgt dat zowel de grote(re) 

als (iets) kleinere accountantskantoren in staat zijn om in te schrijven, alsmede dat de 

criteria voldoende onderscheidend zijn om te komen tot verschil tussen inschrijvers. De 

belangrijkste wijzigingen zijn: 

 

• In 2018 is ervoor gekozen om de overeenkomst af te sluiten met een looptijd van 
vier jaar. In deze aanbesteding wordt de overeenkomst afgesloten met een 
looptijd van 4 jaar en mogelijke verlenging van twee jaar. Achtergrond hiervan is 
dat  voor zowel  de eigen organisatie als de nieuwe accountant een 1e jaar veel 
extra tijd kost. In het geval we tevreden zijn over de accountant hebben we met 
deze aanpassing de mogelijkheid om 2 jaar te verlengen.  

• Op basis van het gesprek en het advies in de commissie is het aspect social return 
toegevoegd aan de gunningscriteria (bij het onderdeel kwaliteit). Aan de 
accountant wordt gevraagd op welke wijze hij invulling geeft aan dit onderwerp. 
Het is geen knock out criterium maar een inschrijving die aantoonbare bijdrage 
levert aan social return krijgt (extra) punten.  
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Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

Niet van toepassing. 

 

Vervolg 

De jaarrekening 2023 is de eerste jaarrekening die door de nieuwe accountant zal 

worden gecontroleerd. Hiervoor zal in augustus / september 2023 de interim controle 

moeten worden ingepland. Om dit te kunnen realiseren dient het proces van de 

Europese aanbesteding nu opgestart te worden, ook om te voorkomen dat de publicatie 

van de aanbesteding plaatsvindt in de drukke periode voor accountants (voorjaar).  

Het aanbestedingsdocument wordt in september 2022 op Mercell gepubliceerd.  

 

Na ontvangst en beoordeling van de offertes geven de twee / drie beste aanbieders in 

december een presentatie aan een vertegenwoordiging van de ambtelijke organisatie, 

de portefeuillehouder financiën en twee bestuursleden. 

 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 februari 2023 kan de nieuwe 

accountant worden benoemd. 

 

Standpunt van de commissie 

D&H neemt het onderwerp “social return” terug ter overweging. 

Als bespreekpunt agenderen voor AB van 26 september. 

De commissie wijst de heren Bert Zijlstra en Kees de Kruijff aan om de presentaties van 

de inschrijvers bij te wonen en te beoordelen. 

 

Wijze verwerking standpunt commissie 

Na aanleiding van de behandeling in de commissie zijn wijzigingen in het voorstel 

aangebracht bij argument 1.3 en in het beschrijvend document bij paragraaf 5.2 

 

Bijlagen 

1 Beschrijvend document accountantsdiensten  

 

Ondertekening 

dijkgraaf en heemraden 

 

 

drs. ing. K.A. Blokland            mevrouw mr. S.H.M. Ornstein MCPm 

secretaris             dijkgraaf 
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