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Voorstel 

Vaststellen van de gunning van de accountantsdiensten aan Eshuis Registeraccountants BV. 

 

Inleiding 

Het huidige contract met onze accountant Eshuis Registeraccountants BV 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 hebben opgestart. Gezien de hoogte van het bedrag hebben wij een 

Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. 

 

Volgens artikel 3 van de controleverordening benoemt het algemeen bestuur de 

accountant. In de AB-vergadering van 26 september 2022 is het aanbestedingsdocument 

door het algemeen bestuur vastgesteld, alsmede het voorstel om 2 bestuurders te vragen 

om aanwezig te zijn bij de presentaties van de inschrijvers. 

 

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 De keuze van de ambtelijke en bestuurlijke afvaardiging is unaniem. 

In totaal hebben twee accountantskantoren een offerte ingediend. De huidige 

inschrijvingen sluiten aan bij de trend dat de grotere accountantskantoren zich 

terugtrekken uit de kleinere publieke sector en zich vooral richten op de grotere gemeenten 

en ministeries. De offertes zijn beoordeeld aan de hand van de selectie- en gunningcriteria 

zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde aanbestedingsdocument. 
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Beide inschrijvers voldoen aan de door ons gestelde criteria. Circulariteit, duurzaamheid en 

social return zijn in de gunningscriteria meegenomen in deze aanbesteding.  

 

Eshuis heeft op basis van de gunningcriteria de hoogste totaalscore behaald voor prijs, 

kwaliteit en presentatie tezamen. Doorslaggevende gunningscriteria zijn met name 

presentatie van de adviesfunctie, kwaliteit van het accountantsverslag en de management 

letter en de prijs. 

 

Hierbij is relevant te melden dat de vertegenwoordigers vanuit de ambtelijke organisatie 

(concerncontroller, senior beleidsadviseur Financiën en senior financial controller) alsmede 

de afvaardiging vanuit het bestuur (naast heemraad Van Vreeswijk de heren Zijlstra en De 

Kruijff) unaniem van mening zijn om Eshuis Registeraccountants BV voor te stellen voor 

gunning van deze opdracht. 

 

1.2 Er is geen bezwaar ingediend tegen de voorgenomen gunning. 

De uitkomst van de beoordeling van de gunningscriteria is vastgelegd in een voorlopige 

gunningsbrief en voorlopige afwijzingsbrief (beide onder voorbehoud van goedkeuring door 

het algemeen bestuur) waarvan de inhoud ook is afgestemd met de (hierboven genoemde) 

afvaardiging vanuit het bestuur. Na van hen akkoord te hebben ontvangen zijn deze 

brieven verstuurd aan de inschrijvers waarna de stand still termijn (periode waarin nog 

bezwaar gemaakt kan worden tegen de uitslag) van 20 dagen is ingegaan.  

 

Er is geen bezwaar ingediend door de inschrijvers, waarmee overgegaan kan worden tot 

definitieve gunning. 

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

Op grond van de nieuw af te sluiten overeenkomst zullen de kosten van de controle van de 

jaarrekening vanaf boekjaar 2023 € 60.000 exclusief BTW per jaar bedragen. Dit betekent 

een stijging ten opzichte van de huidige kosten van circa € 15.000 (exclusief BTW). In de 

begroting 2023 is hier reeds rekening mee gehouden. 

 

Vervolg 

Praktisch gezien betekent dit besluit dat de huidige accountant zijn dienstverlening zal 

continueren.  

 

Na het besluit tot benoeming van de accountant zal overgegaan worden tot het 

ondertekenen van de nieuwe overeenkomst. 

 

Advies van de Commissie 

Wordt als hamerstuk geagendeerd voor het algemeen bestuur van 6 maart 2023. 
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Bijlagen 

N.v.t. 

 

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden 

 

 

 

 

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

secretaris      dijkgraaf 

 

 

Besluit 

 

 

 


