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Voorstel: 

1. Deloitte Consulting de opdracht verstrekken voor 

de accountantscontrole 2016 t/m 2019, met een 

optie tot eenzijdige verlenging door de opdracht- 

gever van twee maal één jaar. 

2. De voorlopige gunning uit laten gaan, nadat alle 

deelnemende gemeenten de besluitvorming in de 

gemeenteraad hebben afgerond.   
  

Argumenten 

1.1 Op basis van de Europese aanbesteding voor 

accountantscontrole 2016 t/m 2019 heeft Deloitte 

Consulting de aanbieding die het beste aansluit bij de 

beoordelingscriteria die vooraf zijn gesteld. 

De huidige overeenkomst met accountant PWC 

eindigt na de jaarcontrole over 2015. Het doel is te 

komen tot een nieuwe overeenkomst voor de 

uitvoering van de wettelijk verplichte accountants- 

controle voor de boekjaren 2016 t/m 2019 (met een 

optie tot verlenging van twee maal één jaar). 

Eerder is besloten om deel te nemen in de gezamen- 

lijke Europese aanbesteding met vijf gemeenten 

(Wierden, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand 

en Hof van Twente). Hierbinnen zijn vijf percelen 

gevormd om te voldoen aan de Aanbestedingswet. 

Dat betekent dat in theorie iedere gemeente een 

andere accountant zou kunnen krijgen. 

Er hebben 3 accountants ingeschreven op alle 

5 percelen, namelijk Deloitte Consulting, BDO 

Accountants & Adviseurs en Ernst & Young 

Accountants. De drie partijen hebben op 5 oktober 

2015 een presentatie gehouden, waarin zij hun 

offerte hebben toegelicht en het controleteam 

hebben voorgesteld. 



De beoordelingscommissie bestond per gemeente uit 

een portefeuillehouder, een raadslid en twee 

ambtenaren. De beoordelingscommissie heeft een 

score bepaald op de volgende kwaliteitsaspecten: 

Controle aanpak 

Adviespotentieel natuurlijke adviesfunctie 

Visie op de controlefilosofie 

Projectteam 

- Casus decentralisaties sociaal domein 

De kwaliteitsaspecten tellen voor 70% mee en de 

prijs telt voor 30% mee in de bepaling van de best 

passende aanbieding. 

Op basis van de beoordeling en de prijs heeft 

Deloitte Consulting voor Hof van Twente de 

aanbieding gedaan die het beste aansluit bij de 

beoordelingscriteria. Voor de overige 4 gemeenten is 

dit BDO Accountants & Adviseurs. Ook zij hebben 

BDO Accountants & Adviseurs goed beoordeeld, 

maar het verschil in kwaliteit compenseerde daar niet 

het prijsverschil. 

1.2 De werkzaamheden dienen te worden 

uitgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende 

wet- en regelgeving en de vast te stellen 

controleprotocollen. 

Datzelfde geldt voor de daarbij te hanteren 

goedkeurings- en rapporteringstoleranties. 

Verslaglegging van bevindingen geschiedt op de 

bekende wijze aan raad, college en management. 

Meer in algemene zin verwachten wij dat de 

accountant met zijn specifieke deskundigheid op 

controlegebied zal gaan fungeren als een breed 

georiënteerde bedrijfsadviseur. 

Wij verwachten bij de uitvoering van de verschillende 

werkzaamheden een actieve opstelling van de 

accountant. Dat geldt met name voor de natuurlijke 

adviesfunctie. Het is zaak dat de accountant tijdig 

nieuwe ontwikkelingen en risico's signaleert en 

daarover gevraagd en ongevraagd adviseert. 

2.1 De stand-still-periode (periode van 20 dagen 

om bezwaar in te dienen) gaat lopen na het laatste 

raadsbesluit, dus medio december 2015. Nadat de 

raden van de deelnemende gemeenten hun instem- 

ming hebben gegeven, worden de inschrijvers 

schriftelijk geïnformeerd over het genomen besluit. 

Dit betreft een zogenaamd “voornemen tot gunning”. 

Tegen dit voornemen kunnen de afgewezen partijen 

binnen een periode van 20 kalenderdagen in rechte 

bezwaar aantekenen. 



Er van uitgaande dat de gemeenten in deze periode 

geen dagvaarding in kort geding ontvangen, tekenen 

de deelnemende gemeenten vervolgens afzonderlijk 

een overeenkomst met de door hen geselecteerde 

accountant. 

Risico’s 

Het betreft een nieuwe accountant, met een eigen 

werkwijze. Een risico is dat de interne organisatie 

extra werk moet doen of dat dit door Deloitte 

Consulting gedaan moet worden, wat extra kosten 

met zich mee kan brengen. Het is daarom belangrijk 

om in een vroeg stadium afspraken te maken over 

wederzijdse verwachtingen. 

Alternatieven 

Er is een procedure van Europese aanbesteding 

doorlopen. Hieraan zijn strikte regels verbonden. 

Op basis van de beoordeling is voor Hof van Twente 

Deloitte Consulting als beste aanbieder uit de bus 

gekomen. Er is daarom geen reëel alternatief. 

  

(geanonimiseerd)

Uitvoering 

De voorlopige gunning wordt uitgezet door de aanbe- 

stedende dienst (gemeente Wierden). Het nieuwe 

contract zal ingaan per 1 januari 2016. Begin 2016 

zullen we in overleg treden met Deloitte Consulting 

voor een nadere kennismaking en het maken van de 

eerste werkafspraken. Via de auditcommissie zal ook 

de raad kennis kunnen maken met de nieuwe 

accountant. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

ester, de burge 

  (geanonimiseerd)
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