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Machtiging Regio Twente voor Europese aanbesteding accountantsdiensten.

Geachte heer / mevrouw (naam gemachtigde),
Volgens artikel 35,lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) juncto 213, lid 2,
Gemeentewet wijst uw raad de accountantsdienst aan die belast is met de controle van de in
artikel 34, lid 3 Wgr bedoelde jaarrekening, het daarbij verstrekken van een
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
Onlangs is gestart met de voorbereidingen voor de Europese openbare aanbesteding
accountantsdienst. Regio Twente neemt samen met de gemeenten Almelo, Borne,
Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal, de Veiligheidsregio Twente (VRT) en Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente (GBT) deel aan de gezamenlijke Europese openbare aanbesteding
van de accountantsdienst.
Hierbij delen wij u mee dat u in uw hoedanigheid als lid van de stuurgroep aanbesteding
accountantsfunctie, gemachtigd wordt om in het kader van de Europese aanbesteding
accountantsfunctie beslissingen te nemen over het houden van de aanbesteding, de
beoordeling van de inschrijvingen, de gunning en het ondertekenen van de relevante
aanbestedingsdocumenten. Deze machtiging geldt ook voor correspondentie die wordt
gevoerd na het sluiten van de overeenkomsten die direct verband houdt met de
aanbestedingsprocedure. Als plaatsvervanger in deze treedt op de heer / mevrouw (naam
gemachtigde).
Aanbestedingsprocedure
De voorbereiding van de aanbesteding en begeleiding van de procedure vindt plaats door de
afdeling inkoop van gemeente Enschede, ondersteund door de stuurgroep namens de
opdrachtgevers en een projectgroep financiële/inkoop experts. Binnen de aanbesteding is
rekening gehouden met twee goedkeuringsmomenten: het inkoopplan accountantsdienst en
het bestek. Nadat de stuurgroep akkoord heeft gegeven op bovenstaande documenten,
wordt de aanbesteding gepubliceerd. Nadat het gunningadvies door de stuurgroep is
goedgekeurd wordt overgegaan tot het voornemen tot gunning aan de best beoordeelde
leverancier. In principe leidt dit vervolgens, enkele weken later, tot de definitieve gunning
aan deze leverancier. Vervolgens worden de afzonderlijke overeenkomsten gesloten tussen
de verschillende deelnemende organisaties met de leverancier aan wie definitief gegund is.
Tenslotte wordt de uitslag aan de verschillende raden bekend gemaakt door middel van een
raadsvoorstel.
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