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Onderwerp: Benoeming accountant 

Nummer: Bestuursstukken\2615 

Agendapunt: 5 

 

DB: Ja 

07-05-2018 

BPP: Nee  

 

Auditcommissie: 

Ja  

23-05-2018 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

06-06-2018 

 

Opsteller:  

Remco Hennipman, 0598-

693794 

Personeelszaken, Financiën en 

Bedrijfsvoering 

Opdrachtgever:  

Klaas de Veen 

Portefeuillehouder:  

Jan Batelaan 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

 N.v.t. 

 

Samenvatting: 

Er zijn twee inschrijvingen voor de aanbesteding accountantsdiensten ontvangen. Deze inschrijvingen 

zijn op 17 april en 2 mei 2018 beoordeeld. Beide indieners hebben een presentatie gegeven. De 

selectiecommissie heeft op basis van de inschrijvingen en de presentaties besloten de opdracht 

voorlopig te gunnen aan Ernst & Young. Zodra de beroepstermijn is afgesloten kan de opdracht 

definitief worden gegund. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Ja. Aangezien wij duurzaamheid als waterschap van belang vinden, is dit 

als beoordelingscriterium meegenomen. Ernst & Young heeft zijn visie hierop aangegeven en zal 

zoveel als redelijkerwijs verwacht mag worden rekening houden met duurzaamheid in de uitvoering 

van haar werkzaamheden. 

 

Begrotingsaspecten: Ja. De uitkomst van de aanbesteding leidt tot een stijging van de 

accountantskosten van € 43.000,- naar € 75.000,-. Met dit bedrag zal rekening worden gehouden in de 

VJR 2018 en de MJR 2019-2022. 

 

AB Voorstel: 

De opdracht tot het uitvoeren van accountancydiensten gunnen aan Ernst & Young. 

 

Bijlagen: Nee 

  

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  
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Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

Op de Europese aanbestedingsprocedure voor inhuur accountancydiensten hebben twee partijen een 

offerte uitgebracht: BDO en Ernst & Young. Beide partijen hebben geldige offertes uitgebracht. Op 17 

april jl. is de selectiecommissie voor het eerst bijeen geweest om de offertes te beoordelen. 

 

Vervolgens hebben beide partijen hun offerte door middel van een presentatie op 2 mei jl. verder 

toegelicht. Ook bestond deze dag de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de inschrijvers. Na 

afloop van de presentaties en vragenrondes zijn de definitieve scores voor kwaliteit bepaald. Zowel de 

ingediende offertes als de gegeven presentaties zijn van punten voorzien. De prijs is na de definitieve 

beoordeling op kwaliteit bekend gemaakt aan de selectiecommissie. De weging van de beoordeelde 

onderdelen is in het eerdere bestuursvoorstel aanbesteding accountantsdiensten vastgesteld. De 

inschrijvers zijn voor 80% beoordeeld op kwaliteit en voor 20% op de geoffreerde prijzen. De 

beoordeling op kwaliteit is gedaan in consensus, aan de hand van de volgende criteria: 

- visie op de controle-aanpak (25%); 

- samenwerking met het bestuur (15%); 

- kwaliteit, samenstelling, continuïteit en beschikbaarheid (15%); 

- invulling natuurlijke adviesfunctie (15%); 

- duurzaamheid (5%)*; 

- presentatie (5%). 

 

* Aangezien wij duurzaamheid als waterschap van belang vinden, is dit als beoordelingscriterium 

meegenomen. Ernst & Young heeft zijn visie hierop aangegeven en zal zoveel als redelijkerwijs 

verwacht mag worden rekening houden met duurzaamheid in de uitvoering van haar 

werkzaamheden. 

 

Op basis van de gegeven punten voor de verschillende onderdelen komt de selectiecommissie tot een 

totaalscore van 6,8 voor BDO. De totaalscore van Ernst & Young bedraagt 8,0.  

 

Ernst & Young heeft dus de hoogste totaalscore behaald. Aan Ernst & Young is de opdracht voorlopig 

gegund. Op 8 mei 2018 is aan beide partijen de uitslag meegedeeld. Gedurende 20 kalenderdagen is 

er de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de uitslag. Omdat de bezwaartermijn op 28 mei 2018 

afloopt, wordt in de vergadering van 6 juni 2018 bekend gemaakt of er bezwaren zijn ingediend. 

 

Indien er geen bezwaar wordt gemaakt kan de opdracht worden gegund aan Ernst & Young. De 

contractperiode is vier jaar met de mogelijkheid te verlengen met twee maal twee jaar. Ernst & Young 

vraagt een vaste prijs van € 61.500,- (excl. BTW) voor de reguliere werkzaamheden met reguliere 

indexering. Dit is rond de € 75.000,- inclusief BTW. De hogere kosten worden met name veroorzaakt 

door de steeds strengere eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waaraan de accountant 

zich bij de controle moet houden. Hierbij valt te denken aan de verslaggevingsregels, controle 

rechtmatigheid en de hogere eisen die worden gesteld aan de dossiervorming bij de accountant. 
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Voorstel  

 

De opdracht tot het uitvoeren van accountancydiensten gunnen aan Ernst & Young. 

 

 

namens de Auditcommissie, 

 

 

 

 

Cees in ’t Veld 

voorzitter Auditcommissie 


