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Gunning opdracht accountancydiensten.
aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

Op grond van artikel 213 van de gemeentewet dient de accountant formeel benoemd te worden door de
raad. De gemeente Valkenswaard heeft samen met de andere A2-gemeenten (Cranendonck en HeezeLeende) en de gemeente Waalre een Europees aanbestedingstraject doorlopen. De inschrijvingen zijn
vergeleken en beoordeeld op de criteria zoals vermeld in het aanbestedingsdocument. Er wordt
voorgesteld de opdracht te gunnen aan de aanbieder die als economisch meest voordelig is aan te wijzen.
B.

Voorgesteld besluit

De accountantscontrole aan Ernst & Young te gunnen.
C.

Inleiding

Op grond van artikel 197 en artikel 213 van de gemeentewet, artikel 393, eerste lid van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en de Controleverordening Gemeente Valkenswaard 2012 (verordening voor de
controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente
Valkenswaard) wordt de accountant aangesteld.
In de vergadering 26 januari 2012 heeft uw raad het aanbestedingsdocument ‘Accountantscontrole
gemeenten Cranendonck, Heeze – Leende, Valkenswaard en Waalre’, met inbegrip van de gunningcriteria, vastgesteld. Voor samenwerking is gekozen teneinde de efficiency/effectiviteit tussen de A2gemeenten te bevorderen en een mogelijk inkoopvoordeel te behalen (raadsbesluit: dd. 26 mei 2011). Dit heeft
uiteindelijk geresulteerd in een wettelijke verplichte Europese aanbesteding conform de Europese
richtlijnen voor overheidsopdrachten Diensten.
Om te komen tot de selectie van de accountantsdienst zijn, na vaststelling van het aanbestedingsdocument
door de raad, de volgende stappen gezet:
1. Uitvoering aanbesteding conform de richtlijnen voor overheidsopdrachten Diensten
2. Beoordeling aangeboden inschrijvingen middels een vooraf opgestelde beoordelingsmatrix
D.

Wat willen we bereiken?

Het benoemen van de externe accountant, ingaande het boekjaar 2012.
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De benoeming omvat de boekjaren 2012 tot en met 2016 (drie jaar met een optie tot eenzijdige – van
gemeentezijde – verlenging van tweemaal één boekjaar).
E.

Wat gaan we er voor doen?

Procedure
Op 20 februari 2012 is in het publicatieblad van de Europese gemeenschap de aankondiging gedaan. Tot
27 maart 2012 waren accountants(kantoren) in de gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen. Op 9, 22
en 27 maart 2012 zijn Nota’s van Inlichtingen gepubliceerd.
De inschrijving sloot op 2 april 2012. Er is door een viertal accountants(kantoren) offerte ingediend.
Hiervan is procesverbaal opgemaakt, waarvan alle inschrijvers een afschrift hebben gekregen.
De inschrijvingen zijn door de gezamenlijke gemeenten beoordeeld.
Inschrijvingen en offertevergelijkingen
Door de volgende accountants(kantoren) is een offerte ingediend:
- PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PWC)
- Deloitte Accountants B.V.
- Ernst & Young Accountants
- Baker Tilly Berk N.V.
De inschrijvingen zijn met elkaar vergeleken en beoordeeld op de criteria zoals vermeld in het
aanbestedingsdocument. Op 11 april 2012 heeft de klankbordgroep ‘Aanbesteding accountancydiensten’
– bestaande uit een afvaardiging uit de raden* en de controllers van de deelnemende gemeenten, met
ondersteuning en begeleiding van centrale inkoop – de aanbieding op zowel kwalitatieve als prijstechnische aspecten beoordeeld.
* Voor de gemeente Vakenswaard: de heer Van Steensel.

Op 12 april 2012 is de voorlopige gunning kenbaar gemaakt aan de inschrijvers.
De beoordeling en het aanbestedingsresultaat zijn vertrouwelijk en liggen voor uw raad ter inzage bij de
griffie (e.e.a. in verband met Europese aanbestedingsregels).
Gunning
De collectieve beoordeling geeft aan dat de aanbieding van Ernst & Young Accountants als economisch
meest voordelige aanbieding is aan te duiden en dat de opdracht aan deze organisatie kan worden gegund.
In de vergadering van 26 mei 2011 heeft uw raad besloten om een gezamenlijke aanbesteding van de
accountantscontrole aan te gaan. Alle eisen en wensen zijn hierdoor vóór de marktbenadering vastgelegd.
De uitslag van de offerte-evaluatie is door alle deelnemende gemeenten gerespecteerd.
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F.

Financiën

(Meerjarige) financiële consequenties
De opdracht omvat de controle van de jaarrekening en de vijf door de raad aan te geven rechtmatigheidsonderzoeken. Daarnaast is voor de controle per incidentele verantwoording (optioneel) een vaste prijs en
voor aanvullende diensten (w.o. bijzondere advisering, detachering en het uitvoeren van interne controlewerkzaamheden)
een vast uurtarief in het contract opgenomen.
De prijzen/tarieven zijn vast tot en met de tarieven voor de activiteiten voor het boekjaar 2016. Dat wil
zeggen dat er geen indexering van de tarieven zal plaatsvinden.
De kosten voor de controle van de jaarrekening (incl. rechtmatigheidsonderzoeken) bedragen de komende
vijf jaar jaarlijks € 26.500,--. In de aanbieding is rekening gehouden met de kosten voor de controle van
de incidentele verantwoordingen voor een bedrag van € 1.500,--. De collectiviteitskorting is in deze
bedragen verdisconteerd.
In de (meerjaren)begroting 2012 – 2015 is een exploitatiebudget ‘accountantscontrole’ opgenomen van
€ 25.500,--. Dit betekent een minimale vermeerdering van de calculatie (€ 1.000,--).
De financiële wijziging zal, ingaande het boekjaar 2013, in de begroting worden verwerkt.
G. Vervolgstappen

De vervolgprocedure is:
- Toezenden contract
- Ondertekening contract
- Gunningpublicatie (in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen)
H. Communicatie

De auditcommissie is in haar vergadering van 24 april 2012 op de hoogte gebracht van de nieuwe
accountant.
I.

Bijlage(n)

n.v.t.
J.

Ter inzage liggende stukken

Beoordeling en aanbestedingsresultaat (bij de griffie: vertrouwelijk i.v.m. Europese aanbestedingsregels).

Namens de auditcommissie,
Voorzitter,
P.C.N.M. van Steensel
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Overwegende dat het college ingevolge de Controleverordening Gemeente Valkenswaard 2012 belast is met
de aanbesteding van de accountantscontrole.
Gelet op de gemeentewet:
Artikel 197 en artikel 213 van de Gemeentewet, artikel 393, eerste lid van boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek, de controleverordening Gemeente Valkenswaard 2012 (verordening voor de controle op het
financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Valkenswaard), in het
bijzonder artikel 2 ‘opdrachtverlening accountantscontrole’ en het aanbestedingsdocument, zoals vastgesteld
in de raadsvergadering van 26 januari 2012.
Gezien het advies van de klankbordgroep ‘Aanbesteding acountancydiensten’ (afgevaardigde namens de
gemeente Valkenswaard, de heer Van Steensel)
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie dd. 21 mei 2012

BESLUIT
De gunning van de controle aan Ernst & Young vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad dd. 31 mei 2012

de griffer

de voorzitter,

mevr. drs. C. Miedema

dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen.
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