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Beslisnota voor het Dagelijks Bestuur

Onderwerp

Voorstel keuze accountant

Datum
Opsteller
In de rol van
Telefoon
Email
Status

16 januari 2018
Arjan van Gelderen
Concerncontroller
06-25776932
A.van.Gelderen@odijsselland.nl
Advies openbaar

Voorgestelde behandeling
Opinievormend
ter besluitvorming, bespreekpunt
ter besluitvorming, hamerstuk
Ter kennisname

Voorgestelde routing
Alleen besluit door DB => informeren AB
Voorstel vanuit DB => beslissing AB
Voorgenomen besluit AB => Adviesaanvraag BOR => definitief besluit DB
Anders nl.

Bijlagen (onderstaand op pagina 3 toegevoegd)
- Memo accountantskeuze,
Kern van het voorstel
De Omgevingsdienst heeft een accountant nodig voor de controlerende en certificerende functie van
de jaarrekening. Dit voorstel voorziet hierin en stelt voor Brouwers Accountants uit Zwolle de opdracht
te verstrekken de jaarrekening 2018 te controleren. De keuze voor Brouwers is tot stand gekomen via
een onderhandse aanbesteding.
Ontwerp besluit
Het dagelijks bestuur besluit:
1. Voor de controle van de jaarrekening 2018 opdracht te verlenen aan Brouwers Accountants te
Zwolle.
2. De keuze voor de accountant als voorstel door te geleiden naar het AB.
Inleiding
De Omgevingsdienst heeft voor de controlerende en certificerende functie van de jaarrekening een
accountant nodig. Hiervoor is er een onderhandse aanbestedingsprocedure gestart met ondersteuning
van de inkoopadviseur van DOWR. Verder is er vooroverleg geweest met de portefeuillehouder
Financiën. Op basis van deze input zijn er drie partijen aangeschreven welke een binding hebben met
het werkgebied van de omgevingsdienst. Twee partijen hebben een offerte uitgebracht. Voorgesteld
wordt om Brouwers de opdracht te gunnen.
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Beoogd effect
Aanstellen van een accountant voor de controlerende functie op de jaarrekening 2018.
Argumenten
De Omgevingsdienst is verplicht een accountant aan te stellen voor de controle op de jaarrekening.
Overige argumenten zijn verwerkt in het voorstel.
Risico’s
Geen.
Financiën
De kosten bedragen € 19.200 en zijn al verwerkt in de begroting.
Organisatorische aspecten
n.v.t.
Communicatie
Er zal met Brouwers een contract worden gesloten conform de offerte. De andere partij zal schriftelijk
op de hoogte worden gesteld van de afwijzing.
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MEMO Accountantskeuze voor Omgevingsdienst
Aan:
Van:
Datum:
Onderwerp:

AB/DB
Arjan van Gelderen
9 januari
Accountantskeuze voor Omgevingsdienst IJsselland

VERTROUWELIJK
Inleiding:
In uw DB en AB vergadering is eerder een voorstel aan de orde geweest rondom de keuze voor een
accountant, die de dienstverlening aan de Omgevingsdienst IJsselland gaat verzorgen. Naast dit
voorstel is er vooroverleg geweest met de portefeuillehouder financiën van het DB. Deze input is
gebruikt om het proces op te starten om tot een voorstel te komen voor een leverende partij. Deze
memo beschrijft het proces hoe we tot het voorstel voor een accountant zijn gekomen.
Proces:
Om tot een voorstel te komen voor een accountant is een onderhandse aanbesteding gestart. Dit
traject is begeleid door de inkoopadviseur van de DOWR werkorganisatie. De volgende processtappen
zijn gevolgd:
 Opstellen aanbestedingsdocument (zie bijlage 1)
 Het van toepassing verklaren van de inkoopvoorwaarden van DOWR voor deze aanbesteding
 Partijen selecteren die voldoen aan de eisen uit het aanbestedingsdocument
 De geselecteerde partijen aanschrijven
 Mogelijkheid voor partijen om vragen te stellen
 Mogelijkheid voor de partijen om zich te presenteren
 Weging selectiecriteria en voorbereiden van een voorstel voor de leverende partij
Aanbestedingsdocument:
Belangrijke aandachtspunten uit het aanbestedingsdocument zijn:
 De voorkeur om te kiezen voor een partij met lokale binding
 Selectiecriteria op basis van: kwaliteit, prijs, ervaring en presentatie
 Bevoegd zijn voor de controlerende functie
 De controle op de jaarrekening 2018 met de mogelijkheid tot verlenging
 In de opbouwfase ligt er ook nadruk op de natuurlijke adviesfunctie en de werking van de
diensten welke geleverd worden door de Gemeente Zwolle in combinatie met de controlerende
functie
Aan het document zijn de inkoopvoorwaarden gekoppeld van DOWR. Vanuit DOWR is ook de
begeleiding van het proces verzorgt door de inkoopadviseur. De selectiecommissie bestond uit de
directeur en de concerncontroller, waarbij er de mogelijkheid was om de portefeuillehouder financiën te
consulteren.
Partijen:
Er zijn op basis van de criteria drie partijen aangeschreven.
Na het aanschrijven van de partijen heeft één partij aangegeven geen offerte te gaan uitbrengen.
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Vragenronde:
Er is aan de partijen de mogelijkheid geboden om schriftelijk vragen in te dienen, conform het
aanbestedingsdocument. Hiervan is door de partijen geen gebruik gemaakt.
Presentatie:
Naast het aanbieden van een offerte hadden de partijen, conform de selectiecriteria, de mogelijkheid
om zich te presenteren en de offerte nader toe te lichten. Beide partijen hebben hiervan gebruik
gemaakt. De presentatie Brouwers was overtuigender door het complete controleteam te presenteren,
de opbouwfase en de langdurige relatie op een goede wijze te onderbouwen.
Prijs:
De prijs voor de leverende diensten en de uurtarieven voor eventueel extra af te nemen diensten
vormen belangrijke selectiecriteria. De tarieven zijn als volgt:
Brouwers:
€ 19.500 excl. btw
Partij 2:
€ 22.200 excl. btw
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Weging:
De twee ingediende offertes zijn gewogen op basis van de selectiecriteria en de resultaten zijn
verwerkt in onderstaande matrix.
Criteria

1

2

3
4
5

Aanpak. De kwaliteit van
dienstverlening, beoordeeld aan de hand
van de offerte
De totaalprijs van de certificerende
functie, de natuurlijke adviesfunctie, de
communicatie en periodiek overleg
De uurtarieven voor specifieke
verklaringen en controles welke buiten
de scope van dit programma vallen
Kennis en ervaring in
overheidsorganisaties
Presentatie
Eindscore

Factor Punten
Punten
Brouwers Partij 2

Factor * Factor *
Punten
Punten Partij
Brouwers 2

30%

9

8

2,7

2,4

35%

10

8

3,5

2,8

25%

8

8

2

2

5%
5%

7
9

9
7

0,35
0,45
9

0,45
0,35
8

De selectiecommissie heeft de offertes getoetst aan de criteria en de presentatie gewogen aan de
hand van de ervaring.

Voorstel:
Aan de hand van bovenstaande wordt voorgesteld om de keuze te laten vallen op :
- Brouwers Accountants uit Zwolle
Na uw besluit zal de overeenkomst met Brouwers gesloten worden aan de hand van de bijgevoegde
offerte. De contractperiode betreft 1 jaar, met een optie voor verlenging. De periode voor verlenging is
afhankelijk van de samenwerking en de werking van de controle ten opzichte van de werkzaamheden
van Zwolle, Omgevingsdienst en de accountant.

5/5

