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Voorstel algemeen bestuur 

 

Datum vergadering: 4 juli 2018 Datum: 30 mei 2018 

Agendapunt: 12 Datum DB-besluit: 13 juni 2018 

Aantal bijlagen: 2   

Onderwerp: Voorstel aanstellen accountant 

 

 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 

Sinds de oprichting van de OMWB is Deloitte de accountant. Dit contract moet opnieuw worden 
aanbesteed, omdat de contractperiode - inclusief verlengingen - is verstreken. 
Op 2 maart 2018 heeft uw bestuur op basis van het bepaalde in de financiële verordening de offer-
teaanvraag, inclusief het programma van eisen, voor de aanbesteding accountantscontrole vastge-
steld. 
Daarna is de aanbestedingsprocedure gestart met als doel deze procedure voor het zomerreces af 

te ronden met het aanwijzen van een “nieuwe” accountant. 
Op 31 mei 2018 heeft de evaluatiecommissie, bestaande uit 3 medewerkers van de OMWB en de 
inkoopadviseur advies uitgebracht met betrekking tot de beoordeling van de ontvangen inschrijvin-
gen. 
Dit gunningadvies zal als bijlage bij dit voorstel ter vergadering worden uitgereikt vanwege het 
vertrouwelijk karakter.  
Door het aanvaarden van dit gunningadvies door uw bestuur kan worden overgegaan tot het on-

dertekenen van de Raamovereenkomst en de Wachtkamerovereenkomst. 

 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 
Voorgesteld wordt: 

a. In te stemmen met het door de evaluatiecommissie uitgebrachte gunningadvies; 
b. In te stemmen met de in het advies voorgestelde gunning door het ondertekenen van de Raam-

overeenkomst en de Wachtkamerovereenkomst. 
 

WAT IS DE AANLEIDING? 

 
De aanleiding voor dit voorstel is gelegen in het feit, dat de contractperiode – inclusief verlengin-
gen – met de huidige accountant van de OMWB is verstreken. Om die reden is een aanbestedings-
procedure gestart om te komen tot het aanstellen van een “nieuwe” accountant. 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 
Het doel van het voorstel is om ten behoeve van het uitvoeren van controlewerkzaamheden over-
eenkomst aan te gaan met een daartoe bevoegde accountant. 
 

WAT IS ER GEDAAN? 

 
De uitgevoerde werkzaamheden zijn vermeld in de samenvatting van dit voorstel en het gunning-
advies dat vanwege het vertrouwelijk karakter ter vergadering zal worden uitgereikt en daar waar 
nodig zal worden toegelicht. 

Het gunningadvies is ook aan de orde gesteld en toegelicht in een besloten vergadering van de 
auditcommissie op 5 juni jl. De auditcommissie kon zich verenigen met het advies. 
De verslag van die vergadering zal eveneens vanwege het vertrouwelijk karakter van de inhoud 
van het verslag ter vergadering worden uitgereikt. Het advies en het verslag van de vergadering 

van de auditcommissie maken overigens wel deel uit van dit voorstel. 
 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 
Er zijn financiële gevolgen verbonden aan dit voorstel. Met deze financiële gevolgen is in de begro-
ting van de OMWB rekening gehouden. 
 
Begrotingswijziging bijgevoegd?  ja; X nee; 
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VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 
Na instemming door uw bestuur kan worden overgegaan tot het ondertekenen van de Raamover-
eenkomst en de Wachtkamerovereenkomst. 
 

INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 
Na besluitvorming door uw bestuur zal de gunning openbaar worden gemaakt.  
 

BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Gunningadvies accountantscontrole OMWB. (wordt ter vergadering uitgereikt). 
Bijlage 2: Verslag auditcommissie 05062018 besloten gedeelte. (wordt ter vergadering uitgereikt). 


