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-

ter besluitvorming

Beschrijving:
Maximale contractduur met Deloitte Accountants
In september 2013 heeft het Algemeen Bestuur de opdracht voor de accountantscontrole verleend aan
Deloitte Accountants. Het contract is afgesloten voor de duur van drie jaar (jaarrekening 2013 t/m
2015) met een optie tot verlenging met 1 jaar (jaarrekening 2016). De maximale duur van het contract
is 4 jaar. Met de controle van de jaarrekening 2016 is de maximale termijn bereikt.
Aanbesteding
Conform het gestelde in de controle verordening en normenkader accountant, artikel 2 lid 1, is het nu
noodzakelijk dat het Algemeen Bestuur een aanbestedingstraject start om een accountant te
benoemen. De looptijd van dit nieuwe contract is 3 jaar met optie van verlenging met 1 jaar.
De maximale contract duur is 4 jaar ( jaarrekening 2017 t/m 2020) .
Planning aanbestedingstraject
22 juni: Het Algemeen Bestuur benoemt de commissie leden en het programma van eisen. Het
Dagelijks Bestuur heeft voorgesteld dhr. Van Keulen vanuit het DB af te vaardigen en vraagt
een AB lid om ook deel te nemen in de commissie;
28 juni: Brieven sturen naar accountants met het verzoek om een offerte uit te brengen. In de periode
28 juni tot 5 juli is er gelegenheid om vragen aan de commissie te stellen
11 juli: Laatste dag om offertes in te dienen.
12 juli: Selectie maken uit offertes, uitnodigingen versturen voor het houden van een presentatie
18 juli: Presentaties accountants, keuze door commissie.
20 juli: Keuze accountant met motivering naar AB leden, schriftelijke ronde voor instemming keuze
accountant.
26 juli: Laatste dag reactie AB leden naar commissie.
27 juli: Brief namens voorzitter AB naar accountant voor de opdrachtverlening.
4 aug.: Ondertekening contract door accountant en voorzitter dagelijks bestuur.
Het uitvoeren van deze planning geeft de garantie dat de opdrachtverlening aan de accountant tijdig
is geregeld. De accountant en de Omgevingsdienst hebben zo voldoende tijd om de interim controle
2017 (tijdvak januari t/m augustus)vorm te geven. Deze controle wordt begin oktober uitgevoerd.
Advies:

Van advisering is geen sprake. Het aanbestedingstraject is een verplichting gezien het gestelde in de
verordening.
Afgestemd met

Naam

Opmerking

Teamleider

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Financiën

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

P&O

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Directie secretaris

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Datum

Ter

Ter

MT

2-5-2017

kennisgeving
☒

besluitvorming
☐

OR

Klik hier als u een datum

☐

☐

Anders
Vervolgproces

wilt invoeren.

DB

11-5-2017

☐

☒

AB

22-6-2017

☐

☒

Beslispunten
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel en een lid af te vaardigen in de
commissie.
Communicatie

Wanneer?
Intern

☐

Boodschap

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Extern

☐

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Bijlagen:


Offerte aanvraag accountancy



Beslissing
(indien van toepassing + invullen na
vergadering)

Opmerking:
Ingestemd

☐

Niet ingestemd ☐

