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Beschrijving:
De ODG heeft een accountant die jaarlijks de financiële jaarstukken beoordeeld op getrouwheid van
cijfers en rechtmatigheid van handelen. Voor de boekjaren 2017-2019 was Ernst & Young de
accountant. Het contract loopt dit jaar af en er was geen verlenging mogelijk. Gelet op de huidige
bedragen en gewenste doorlooptijd van het contract, is een Europese aanbesteding opgestart.
Normaliter deed de ODG dergelijke processen in samenwerking met de provincie en hadden wij
doorgaans dezelfde accountant. De provincie had al eerder een aanbestedingstraject opgestart, waar
de ODG niet meer op kon meeliften.
In april 2020 heeft u (via een schriftelijke ronde) ingestemd met de opzet en inhoud van de
aanbesteding. Onder begeleiding van een extern adviesbureau (Rietplas uit Emmen) is de Europese
aanbesteding uitgevoerd. Belangrijke eisen die zijn meegenomen in de aanbesteding zijn: ervaring met
de overheid en het zijn van een registeraccountantskantoor.
Zes partijen waren geïnteresseerd, waarvan uiteindelijk twee kantoren zich hebben ingeschreven: onze
huidige accountant Ernst & Young (EY) en de HofsteengeZeemanGroep (HZG).
Beide kantoren zijn Registeraccountants kantoren. De HZG is een lokale noordelijke speler in de
sectoren Overheid, Onderwijs, Zorg, Welzijn en cultuur met o.a. de omgevingsdiensten RUDD en FUMO
als klant. EY is een gerenommeerde partij in alle sectoren.
Op basis van de Europese spelregels zijn de aanbiedingen, tarieven en presentaties gewogen en is HZG
de nieuwe accountant geworden.
De kosten voor de accountant zullen lager uitvallen dan de afgelopen jaren het geval was. Per jaar
wordt een bedrag van € 44.000 gevraagd. Het is uitgesloten om meerwerk in te dienen. Dit is in de
aanbesteding opgenomen. Ervaring over afgelopen jaren heeft geleerd om hierover iets op te nemen.
De contractperiode is 1-10-2020 tot 30-09-2014, met een optie om 2x vier jaren te verlengen.
Een reden voor de lagere kosten zou kunnen zijn dat vanaf 2021 de accountant geen toets meer
uitvoert over de rechtmatigheid. Deze verantwoordelijkheid moet nu intern worden georganiseerd en
belegd, immers het blijft de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur om de jaarrekening vast

te stellen (inclusief toets getrouwheid van de cijfers en rechtmatigheid). Om dit intern te beleggen
komen ook kosten voort. Die worden gedekt uit de reguliere ODG begroting.

Beslispunten


Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het aangaan van een contract met
HofsteengeZeemanGroep (HZG)

Communicatie

Wanneer?
Intern

☐

Boodschap

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Extern

☐

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Bijlagen:


Beslissing

Opmerking:
Ingestemd

☐

Niet ingestemd ☐

