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Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn voor de
gemeenschappelijke regeling de bepalingen in de Gemeentewet over het benoemen van een accountant overeenkomstig
van toepassing. Dat houdt in dat het Algemeen Bestuur een
accountant moet aanwijzen voor de controle op de jaarrekening
en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en
het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
Voor het opstellen van een voorstel inzake de aanwijzing heeft
het Dagelijks Bestuur een meervoudige onderhandse
aanbesteding gedaan waarbij 3 kantoren werden uitgenodigd
om offerte uit te brengen. Hiertoe werd een programma van
eisen opgesteld en gunningscriteria vastgelegd.
De offerte van Koenen en Co scoorde zowel op inhoud als op
prijs het beste.
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Vergadering Algemeen Bestuur
Toelichting:
Inleiding:
Daar waar het om financiën, begroting en jaarrekening gaat, bepaalt de Wet op de
Gemeenschappelijke Regelingen (voor zover niet anders bepaald) dat de Gemeentewet van toepassing is. Een van deze bepalingen heeft betrekking op het voldoen aan
de accountantsverklaringen met betrekking tot de jaarrekening. Ingevolge artikel 213
van de Gemeentewet wijst de raad (voor de gemeenschappelijke regeling Het
Gegevenshuis: het Algemeen Bestuur) de accountant aan.
Om hiervoor tot een voorstel te komen aan het Algemeen Bestuur, heeft het Dagelijks
Bestuur een meervoudige onderhandse aanbesteding uitgevoerd, waarbij een
programma van eisen en gunningscriteria werden opgesteld, teneinde tot een
transparante en objectieve beoordeling te komen.
Achtergrond:
In het kader van de Gids Proportionaliteit is het passend om bij een onderhandse
opdracht van die omvang maximaal 3 bedrijven uit te nodigen tot het doen van een
aanbieding. Hiertoe werden de volgende bedrijven, waarvan vaststaat dat zij kunnen
voldoen aan de wettelijke eisen, uitgenodigd:
1) Ernst & Young vanwege het feit dat deze partij huisaccountant is bij de
gemeente Landgraaf en deze gemeente voor Het Gegevenshuis de financiëleen salarisadministratie uitvoert;
2) Deloitte vanwege het feit dat deze partij huisaccountant is bij de voorganger
van Het Gegevenshuis: de Stadsregio Parkstad-Limburg, GBRD-BAG/Geo;
3) Als derde partij (volgens het inkoop en aanbestedingsbeleid dienen bij
meervoudige onderhandse aanbesteding tenminste 3 partijen deel te nemen)
werd Koenen en Co uitgenodigd vanwege het feit dat deze partij onder meer
de huisaccountant is van een vergelijkbare gemeenschappelijke regeling, met
name de RUD.
Het Dagelijks Bestuur heeft bijgevoegd programma van eisen met gunningscriteria
vastgesteld en aan deze partijen doen toekomen. Zoals gebruikelijk bij het aanwijzen
van een accountant werd uitgegaan van een periode van 4 jaren.
De aanbiedingen werden op 4 criteria beoordeeld:
- De controle van het jaarwerk: de aanpak, de wijze waarop invulling wordt
gegevens aan de kaders en Het Gegevenshuis wordt ondersteund;
- De invulling van de natuurlijke adviesfunctie in combinatie met het inspelen op
de actualiteit en eigenheid van Het Gegevenshuis en eventuele extra dienstverlening die binnen het raam van de overeenkomst wordt geboden;
- Prijsstelling: de fixed price van de jaarrekening in combinatie met het verslag
van bevindingen;
- De tarievenlijst.
e

Bij de aanbiedingen scoorden de partijen gelijk op het 1 onderdeel en op de volgende
onderdelen scoorde Koenen en Co de meeste punten.
Beoogd effect:
Beoogd wordt de aanwijzing van de accountant op basis van de economisch meest
voordelige aanbieding teneinde te kunnen voldoen aan het wettelijk regime met
betrekking tot het vaststellen van de jaarrekening ca.
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Toelichting:
Argumenten:
1. Het Algemeen Bestuur is wettelijk verplicht tot aanwijzing van een accountant
op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
2. Op basis van objectieve gunningscriteria scoort de aanbieding van Koenen en
Co het beste op zowel inhoud als prijsstelling.
Kanttekeningen:
Er zijn geen kanttekeningen te melden.
Uitvoering:
Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur kan aan Koenen en Co opdracht
worden verstrekt en kunnen de in de aanbieding voorgestelde werk- en procesafspraken in gang worden gezet.
Communicatie:
Behalve de reguliere communicatie met betrekking tot de aanbesteding, is andere
communicatie dan publiceren van het besluit niet aan de orde. Ter bescherming van
bedrijfsgeheimen worden de aanbiedingen van de accountants als vertrouwelijk
behandeld.
Financiën:
In de begroting is voorzien in de kosten voor de externe accountant.
Bijlagen:
Bijgevoegd is het programma van eisen Het Gegevenshuis accountantscontrole
jaarrekening 2015-2016-2017-2018.
De overige stukken kunnen door de leden van het Algemeen Bestuur worden ingezien
ten kantore van Het Gegevenshuis.
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