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Voorstel algemeen bestuur 

 

Datum vergadering: 2 maart 2018 Datum: 6 februari 2018 

Agendapunt: 06 Datum DB-besluit: 14 februari 2018 

Aantal bijlagen: 1 Portefeuillehouder: G. van der Put 

Onderwerp: Voorstel tot vaststellen offerteaanvraag voor aanbesteding van de accoun-
tantscontrole 2018 en volgende jaren 
 

 
 

 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 

In de financiële verordening Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018 is vastgelegd dat het 

algemeen bestuur voor de aanbesteding van de accountant het programma van eisen vaststelt 

voor de aanbesteding van de accountant. De bijgaande offerteaanvraag, inclusief het programma 

van eisen, is voorbereid door het Dagelijks Bestuur en de Auditcommissie. Met de vaststelling van 

de offerteaanvraag kan de aanbesteding voor de (nieuwe) accountant worden opgestart. 

 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 

Voorgesteld wordt: 

- De offerteaanvraag, inclusief het programma van eisen, voor de aanbesteding accountantscon-

trole vast te stellen. 

 

WAT IS DE AANLEIDING? 

 

Sinds de oprichting van de OMWB is Deloitte de accountant. Dit contract moet opnieuw worden 

aanbesteed, omdat de contractperiode - inclusief verlengingen - is verstreken. 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 

Het doel van het voorstel is te beschikken over een offerteaanvraag met een programma van eisen 

op basis waarvan de OMWB op een rechtmatige wijze kan komen tot een contract voor een periode 

van maximaal 4 jaar met een accountant. Daarbij staat kwaliteit voorop. 

 

WAT IS ER GEDAAN? 

 

Op basis van ervaringen met eerdere aanbestedingen is een concept programma van eisen opge-

steld. De totale opdrachtwaarde voor een periode van 4 jaar is ingeschat. Daarbij is rekening ge-

houden met de verbeteringen in de bedrijfsvoering bij de OMWB. Op basis hiervan is een meervou-

dige nationale aanbesteding toereikend, conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid van 2017. 

Het programma van eisen en de relevante gunningscriteria zijn op 31 januari 2018 besproken in de 

Auditcommissie. Op basis van deze bespreking is de offerteaanvraag in inkooptechnische zin uit-

gewerkt. Na vaststelling van de offerteaanvraag door het Algemeen Bestuur op 2 maart 2018 kan 

direct tot publicatie via Negometrix worden overgegaan (Negometrix is ons inkoopplatform). 

Bij het uitwerken van het voorliggende programma van eisen naar de offerteaanvraag heeft kwali-

teit van de dienstverlening van de accountant voorop gestaan. Daarom is gekozen voor een kwali-

teit/prijs-verhouding van 70%/30%.  

De procedure voorziet erin om voor de zomervakantie de gunning te doen voor de (nieuwe) ac-

countant, zodat deze tijdig kunnen starten met de controle van de OMWB voor het boekjaar 2018. 
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WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 

De financiële gevolgen worden bekend na aanbesteding van het nieuwe contract van de accountant 

en zullen dan worden verwerkt in de begroting 2018, via de burap. 

 

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 

Na de aanbestedingsprocedure volgt de gunning. Het gunningsadvies wordt voorgelegd aan het 

Dagelijks Bestuur. De raamovereenkomst zal worden ondertekend door het Algemeen Bestuur op 4 

juli 2018. 

 

INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 

N.v.t. 

 

BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Offerteaanvraag Meervoudig onderhandse aanbesteding “Accountantscontrole 

2018 – 2021” t.b.v. de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 


