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Adviesnota raad

Gunning accountantscontrole 2019-2022
Samenvatting

Om voor de jaarrekeningcontrole vanaf boekjaar 2019 een accountant aan te wijzen is
een aanbestedingstraject doorlopen. Deze aanbesteding heeft plaatsgevonden in
overeenstemming met het vastgestelde aanbestedingsdocument, waarin de
omschrijving van de opdracht, de aanbestedingsprocedure en de voorwaarden
waaraan inschrijvers moeten voldoen, zijn vastgelegd.
De gunning heeft plaatsgevonden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding in
de verhouding 30/70.
Aan de hand van de vastgestelde gunningscriteria en daaraan gekoppelde
wegingsfactoren heeft de beoordeling plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een
gunningsadvies waarin het inkoopteam adviseert de accountantscontrole te gunnen
aan PricewaterhouseCoopers Accountants in Eindhoven.
Beslispunten
1. De "Accountancy boekjaar 2019 e.v." voorlopig te gunnen aan
PricewaterhouseCoopers Accountants in Eindhoven.
2. De "Accountancy boekjaar 2019 e.v." na de stand still periode definitief te gunnen
aan PricewaterhouseCoopers Accountants in Eindhoven en hen hiermee aan te
wijzen als accountant van de gemeente Veldhoven voor de jaren 2019 tot en met
2022, met de optie tot tweemaal verlengen voor de duur van één contractjaar per
verlenging.
Inleiding
De huidige overeenkomst met Mazars Accountants loopt tot en met boekjaar 2018.
Mazars Accountants heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de optie de
overeenkomst te verlengen.
Om voor de controle vanaf boekjaar 2019 een accountant aan te wijzen, is een
Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de accountantscontrole doorlopen.
Door het inkoopteam, gevormd met vertegenwoordigers uit de auditcommissies,
adviseurs vanuit de ambtelijke organisaties en Bizob, is een gunningsadvies
voorbereid.
Relevante (wettelijke) beleidskaders






Gemeentewet, artikel 213
Accountantscontroleverordening gemeente Veldhoven
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
Kadernota rechtmatigheid 2018
Verordening auditcommissie gemeente Veldhoven 2015

Beoogd effect
De jaarrekeningcontrole en de bijbehorende natuurlijke adviesfunctie wordt voor de
periode van 2019 tot en met 2022 uitgevoerd op basis van de meest optimale
kwaliteit en prijs.
Argumenten
1.1 Op grond van de Gemeentewet, en onze accountantscontroleverordening, wijst
de gemeenteraad de accountant aan.
De raad heeft de auditcommissie aangewezen om te adviseren over de aanwijzing van
de accountant.
1.2 PricewaterhouseCoopers Accountants is op basis van het gunningscriterium
“beste prijs-kwaliteitsverhouding” als beste beoordeeld.
Hierbij is naast de prijs ook gekeken naar de controlefilosofie en –aanpak van de
accountant, de visie op de natuurlijke adviesfunctie en de belasting van de ambtelijke
organisatie. Tevens heeft het presenteren van een casus onderdeel uitgemaakt van de
beoordeling.
2.1 De definitieve opdracht kan verleend worden als inschrijvers, tijdens de stand
still periode van 20 dagen, geen bezwaren tegen de voorgenomen gunning indienen.
Gedurende de stand still periode kunnen afgewezen inschrijvers bezwaren tegen de
voorlopige gunning indienen.
Kanttekeningen en risico’s
2.1 Afgewezen inschrijvers kunnen binnen de stand still periode bezwaren indienen
tegen de voorgenomen gunning.
Dit risico is altijd aanwezig in aanbestedingsprocedures. Het gaat daarom om een
voorlopige gunning die na 20 dagen definitief wordt indien geen bezwaren worden
ingediend.
Financiën
Het geoffreerde jaarbedrag (vaste aanneemsom voor interimcontrole,
jaarrekeningcontrole en natuurlijke adviesfunctie) is ruim € 30 K hoger dan het budget
dat hiervoor in de meerjarenbegroting vanaf 2019 is opgenomen.
Verschillende ontwikkelingen (verscherpt toezicht, veranderde wet- en regelgeving en
de toegenomen focus op ICT en privacy) hebben geleid tot stijging van de
accountantskosten.
De verhoging van het budget wordt in kwarap 1 2019 voor goedkeuring aan de raad
voorgelegd.
Communicatie en samenspraak
De afgewezen inschrijvers zullen over het gunningsbesluit worden geïnformeerd.
Over dit besluit wordt verder niet extern gecommuniceerd.
Uitvoering / planning
Na de definitieve gunning en het tekenen van de overeenkomst zal de auditcommissie
de opdrachtbevestiging voor controlejaar 2019 behandelen.
In mei 2019 zal gestart worden met de voorbereiding en uitvoering van de eerste
controle.
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Bijlagen
Onder geheimhouding:
1. Gunningsadvies "Accountancy 2019 e.v."
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Niet van toepassing.
Het voorstel wordt rechtstreeks voor de besluitvormende raad geagendeerd.

Namens de auditcommissie van Veldhoven,

J. van Daele
voorzitter
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