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Onderwerp
Aanbesteding accountantsdiensten 2016-2019.
Advies a u d i t c o m m i s s i e
De auditcommissie adviseert unaniem positief.
Aan de raad.
S t a t u s : ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
De aanbesteding van de accountantsdiensten te gunnen aan Deloitte Accountants B.V.
Doelstelling
De werkzaamheden voor de controle van de jaarstukken te gunnen aan Deloitte
Accountants B.V.
Inleiding
Eind 2015 loopt het huidige contract af met de accountant. Vanaf het boekjaar 2016 zal
een nieuw contract gesloten moeten worden met een accountantskantoor.
In het voorjaar van 2015 is met een afvaardiging vanuit de auditcommissie tezamen met
een afvaardiging vanuit de bestuursdienst een Programma van Eisen
Accountantsdiensten en een document met gunningscriteria opgesteld. Deze documenten
zijn middels een onderhandse aanbesteding aan de vier grootste accountantskantoren
verzonden, zodat zij zich konden inschrijven. Deze vier accountantskantoren hebben alle
vier ruime ervaring met de controle van lokale overheid, zodat de kwaliteit van de
controle geborgd blijft.
De keuze voor een onderhandse aanbesteding komt voort uit de inschatting dat
inschrijving van de aanbestede diensten voor de komende vier jaar niet hoger zullen zijn
dan € 200.000. Het huidige accountantscontract blijft hier namelijk ruim onder.
Naar aanleiding van de uitvraag voor inschrijving hebben drie accountantskantoren een
offerte ingediend. Dit waren PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Deloitte
Accountants B.V. en Ernst & Young Accountants LLP. Een kandidaat KPMG heeft zicht
terug getrokken doordat zij niet voldoende capaciteit in huis hebben om de opdracht te
kunnen volbrengen.
In september heeft de afvaardiging van de auditcommissie en de bestuursdienst op basis
van het Programma van Eisen en de gunningscriteria de drie ingediende offertes objectief
en transparant beoordeeld. In het beoordelingsformulier die is opgenomen als bijlage bij
de nota staat vermeld welke gunningscriteria geformuleerd zijn en hoe deze hebben
meegewogen. De kwaliteit heeft 7 0 % van de score gevormd en de prijs 3 0 % .
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Het resultaat van de gezamenlijke beoordeling vindt u in onderstaand overzicht.

Accountantsdienst
Price Waterhouse
Coopers
Deloitte
Ernst & Young

Score e i s e n en
wensen

Score prijs *

Totaalscore

29,26

26,64

55,90

44,38

29,48
21,54

73,86
66,48

44,94

* de dienst met de laagste prijs heeft een score gekregen van 100

Op 9 oktober zijn alle inschrijvers geïnformeerd over de uitslag van de voorlopige
gunning. Tegen deze voorlopige gunning zijn geen bewaren ingebracht zodat op basis
van de totaalscores het beoordelingsteam u voorstelt de aanbesteding definitief te
gunnen aan accountantsdienst Deloitte Accountants B.V..
Beleidsreferentie
Op basis van artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet wijst de raad de accountant aan. In
overeenstemming met Verordening op de Auditcommissie Noordoostpolder geeft de
auditcommissie een advies aan de gemeenteraad over de aanstelling van de accountant.
Argumenten
1.1 Deloitte is op dit moment onze "huisaccountant" en is landelijk marktleider op het
gebied van controles van gemeenten.
1.2 Qua kwaliteit liggen de scores van nummer 1 en 2 dicht bij elkaar, maar op het
gebied van prijs is Deloitte de meest gunstige partij.

Kanttekeningen
N.v.t.
Planning/uitvoering
n.v.t.
Bijlagen
1 Gunningscoteria en scorematrix.
HetfSoTle^ v^frf burgemeester en wethoude
de burgemeester

Portefeuillehouder
Steller

: mevrouw M.H. Bast; 34 18; m.bast@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015,
no. 3 4 5 6 2 1 - 1 ;
gelet op artikel 213 lid 2 Gemeentewet en het vastgestelde Programma van Eisen
Accountantsdiensten
BESLUIT:
de aanbesteding van de accountantsdiensten te gunnen aan Deloitte Accountants B.V.
Aldus besloten In de openbare vergadering
van 14 december 2015.
De griffier,
de voorzitter,

