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Onderwerp
Gezamenlijke Europese aanbesteding accountant voor de jaarrekening van de boekjaren 2016-2019
Wij stellen u voor:
1. In te stemmen met een gezamenlijke Europese aanbesteding van de accountantsdienst voor de
jaarrekening van de boekjaren 2016-2019.
2. In verband hiermee een vertegenwoordiger (regioraadslid of lid dagelijks bestuur) en
plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te wijzen en deze middels bijgevoegde brief te
mandateren om inzake deze aanbesteding namens de regioraad in het kader van de Europese
aanbesteding beslissingen te nemen:
a) over het houden van de aanbesteding;
b) de beoordeling van de inschrijvingen;
c) de gunning;
d) en het ondertekenen van de relevante aanbestedingsdocumenten.
Toelichting op het voorstel
Inleiding
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. In 2011 heeft uw raad ingestemd met een gezamenlijke aanbesteding van de
accountantsdienst voor de jaarrekeningcontrole 2012-2015. Deze aanbesteding is door Regio Twente
gezamenlijk met de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser en Oldenzaal uitgevoerd. Het
huidige contract met de accountantsdienst loopt tot en met de controle van de jaarrekening 2015. Om
tijdig een accountantsdienst te kunnen aanwijzen voor de jaren 2016 tot en met 2019 wordt binnenkort
gestart met de voorbereiding van een nieuwe aanbestedingsprocedure.
Beoogd resultaat
Toestemming om als Regio Twente deel te nemen aan de gezamenlijke aanbestedingsprocedure ten
behoeve van accountantsdienst voor de jaarrekening van de boekjaren 2016-2019.
Een vertegenwoordiger aanwijzen die het mandaat heeft om namens de regioraad beslissingen te nemen
in het kader van deze Europese aanbesteding.
Overwegingen
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Evaluatie huidige accountantsdienst
De controle en dienstverlening door de accountant is een van de instrumenten die uw raad ten dienste
staat bij de uitoefening van uw controlerende rol. Hiertoe heeft u eerder in 2011 Ernst & Young accountants
aangewezen voor de jaren 2012 tot en met 2015. De in de inleiding genoemde organisaties hebben ieder
de ervaringen van de afgelopen jaren met de huidige accountant geëvalueerd. Uit de evaluaties komt in
ieder geval als lijn naar voren dat het de voorkeur geniet om opnieuw een gezamenlijke aanbesteding te
starten.
Voorgestelde procedure en werkwijze
De gezamenlijke aanbestedingsprocedure wordt, net als de vorige keer, voorbereid en begeleid door de
afdeling inkoop van gemeente Enschede en wordt ondersteund door een stuurgroep opdrachtgevers en
een projectgroep financiële/inkoop experts. De stuurgroep opdrachtgevers bestaat uit een raadslid van
iedere gemeente. Uw raad wordt gevraagd om een vertegenwoordiger aan te wijzen voor de stuurgroep
opdrachtgevers die gemandateerd wordt om namens uw raad handelend op te treden. Na dit raadsbesluit
wordt gestart met de voorbereiding voor de Europese openbare aanbesteding. De deelnemers aan deze
voorbereiding van de aanbesteding zijn de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser,
Oldenzaal, Regio Twente en het Gemeentelijk Belastingkantoor. Op verzoek van de Netwerkstadgriffiers
is er een stuurgroep geformeerd. De stuurgroep heeft vanuit gemeente Enschede een ambtelijke
opdrachtgever, een voorzitter, een projectleider en zal worden bijgestaan door een inkoopadviseur. Deze
personen zijn belast met de voorbereiding en uitvoering van de Europese aanbesteding. In de stuurgroep
is namens elke deelnemer een vertegenwoordiger aanwezig.
Mandaatbrief
Door middel van de bijgevoegde mandaatbrief (bijlage) wijst uw raad het lid van de stuurgroep
aanbesteding accountantsdienst aan die vervolgens gemachtigd is om in het kader van de Europese
aanbesteding beslissingen te nemen over het houden van de aanbesteding, de beoordeling van de
inschrijvingen, de gunning en het onderteken 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. In verband met continuïteit is het van belang dat uw
raad ook een plaatsvervangend vertegenwoordiger aanwijst middels de bijgevoegde mandaatbrief.
Kosten, baten, dekking
In de begroting zijn middelen opgenomen voor de kosten van de accountantsdienst.
Communicatie
N.v.t.
Vervolg
1. Binnen de aanbesteding is rekening gehouden met twee goedkeuringsmomenten: inkoopplan
accountantsfunctie en het bestek. Nadat de stuurgroep akkoord heeft gegeven op de
bovenstaande documenten wordt de aanbesteding vervolgd.
2. Nadat het gunningadvies van de projectgroep door de stuurgroep is goedgekeurd wordt
overgegaan tot het voornemen tot gunning.
3. Dit leidt tot een voorgenomen gunning aan de best beoordeelde leverancier en in principe,
enkele weken later, tot de definitieve gunning aan deze leverancier.
4. Vervolgens worden de afzonderlijke overeenkomsten gesloten tussen de verschillende
deelnemende organisaties met de leverancier aan wie definitief gegund is.
5. Tenslotte wordt de uitslag aan de verschillende raden door middel van een raadsvoorstel bekend
gemaakt.
Bijlagen
Mandaatbrief
Enschede, 8 juni 2015
Dagelijks bestuur,
secretaris

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

mr. G.J. de Graaf

Besluit van de regioraad, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 8 juni 2015
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Vastgesteld in de vergadering van de regioraad van 1 juli 2015

secretaris,

voorzitter,

dr. ing. G.J.M. Vos

mr. G.J. de Graaf

Pagina 3 van 3

