Voorstel

: Benoeming accountant

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d.: 28 juni 2018

Agendapunt

: 5.d

Vertrouwelijk

: Nee

Aan het Algemeen Bestuur,
In de vergadering van 22 februari heeft u besloten in te stemmen met de opstart van het
aanbestedingstraject voor de selectie van een accountant zodat het DB tijdig een voorstel aan u kan
presenteren voor de benoeming van een accountant voor een periode van 4 jaar.
Zoals destijds overeengekomen zijn het pakket van eisen, de gunningscriteria en de
wegingsfactoren vastgesteld door de portefeuillehouder financiën. Tevens is het
aanbestedingstraject zoals in uw vergadering was aangegeven, gezamenlijk met de veiligheidsregio
opgepakt en met ondersteuning van BIZOB uitgevoerd. Inmiddels is de aanbesteding gepubliceerd
en hebben 3 partijen hier op ingeschreven. De inschrijvers zijn aan de hand van de vooraf
vastgestelde gunningscriteria en wegingsfactoren door het vooraf benoemde beoordelingsteam
beoordeeld, waaruit één inschrijver op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding als winnaar uit
de bus is gekomen. Het betreft hier Ernst & Young Accountants LLP.
De kosten van de jaarrekeningcontrole inclusief interimcontrole en activiteiten in het kader van de
normale advisering bedragen volgens de inschrijving van deze aanbieder € 32.500,- per jaar.
Eventuele aanvullende opdrachten zullen afgerekend worden tegen de in de inschrijving opgegeven
tarieven.
Aan genoemde winnaar is het voornemen tot gunning medegedeeld, waarbij o.a. een voorbehoud is
gemaakt t.a.v. de goedkeuring door het Algemeen Bestuur. Volgens artikel 2 van de Controle
Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2018 benoemt het Algemeen Bestuur de
accountant voor een periode van 4 jaar.
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Wij stellen u voor
•

in te stemmen met de benoeming van Ernst & Young Accountants LLP als accountant voor
de boekjaren 2018, 2019 en 2020, met een optie tot verlenging van 1 jaar;

•

voor de verdere contractuele afhandeling/uitvoering de directeur te mandateren.

Eindhoven, 7 juni 2018
De secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

J.M.L. Tolsma
secretaris

Bijlage(n): -
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Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
gezien het voorstel van de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst ZuidoostBrabant d.d. 7 juni 2018;
ja
gelet op artikel….van de….

BESLUIT
•

in te stemmen met de benoeming van Ernst & Young Accountants LLP als accountant voor de

•

voor de verdere contractuele afhandeling/uitvoering de directeur te mandateren.

boekjaren 2018, 2019 en 2020, met een optie tot verlenging van 1 jaar;

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst ZuidoostBrabant 28 juni 2018,

J.M.L. Tolsma
Voorzitter
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