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Machtiging Regio Twente
voor Europese aanbesteding accountantsdiensten.

Geachte heer / mevrouw …(naam gemachtigde)…… ,
Volgens de Gemeentewet, artikel 213, lid 2 wijst de raad een of meer accountants aan als bedoeld in
artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De accountant is belast met de controle
van de in artikel 197 bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring
en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
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……… , Griffier van de gemeente …….
Onlangs is gestart met de voorbereidingen voor de Europese openbare aanbesteding
accountantsfunctie. De deelnemers aan deze aanbesteding zijn de gemeenten Almelo, Borne,
Enschede, Hengelo, Losser en Oldenzaal.
De voorbereiding en de uitvoering van de aanbesteding en de beoordeling van de inschrijvingen wordt
uitgevoerd door de Stuurgroep en de Stuurgroep+. In de Stuurgroep is namens elke gemeente een
vertegenwoordiger (raadslid) aanwezig. De Stuurgroep+ wordt aangevuld met de griffier en de
concerncontroller van de verschillende gemeenten.
Dit leidt tot een voorgenomen gunning aan de best beoordeelde leverancier en in principe, enkele
weken later, tot de definitieve gunning aan deze leverancier.
Binnen de aanbesteding is rekening gehouden met drie goedkeuringsmomenten:
- Plan van aanpak
- Offerteaanvraag
- Beoordeling

Ons Regiokantoor bevindt zich op 250 meter loopafstand van NS-station Enschede CS.
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Nadat de Stuurgroep en Stuurgoroep+ akkoord heeft gegeven op bovenstaande documenten, wordt
de aanbesteding vervolgd.
Vervolgens worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten tussen de verschillende deelnemende
organisaties met de leverancier aan wie definitief gegund is.
Nadat het gunningsadvies door de Stuurgroep, Stuurgroep+ en het GriffiersOverleg is goedgekeurd
wordt overgegaan tot het voornemen tot gunning. Vervolgens wordt de uitslag aan de verschillende
gemeenteraden door middel van een raadsvoorstel aan de gemeenteraad bekend gemaakt.
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