B.1

1. Samenvatting voorstel
In dit voorstel wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over het in gang zetten van de aanbesteding
voor een accountant voor de jaren 2016-2019, inclusief de aanwijzing vanuit het Algemeen Bestuur van
de leden die zitting hebben in de selectiecommissie.
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur:
1. neemt kennis van het in gang zetten van de aanbesteding voor een accountant voor de jaren 20162019;
2. wijst uit haar midden aan mevrouw mr. E.G.E.M. Bloemen en de heer C. van der Kamp als leden van
de selectiecommissie.

4. Toelichting op het besluit
Doel
Het doel van dit voorstel is het informeren over het in gang zetten van de aanbesteding voor een
accountant voor de jaren 2016-2019, inclusief de aanwijzing vanuit het Algemeen Bestuur van de leden
die zitting hebben in de selectiecommissie.
Aanbestedingsprocedure
Over de jaren 2012-2015 heeft het Algemeen Bestuur Deloitte BV als accountant voor de Veiligheidsregio
Hollands Midden aangewezen.
Het AB benoemt de accountant voor een periode van vier jaar. Op grond van deze bepaling is het
noodzakelijk om voor de periode 2016-2019 een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten. In dit kader
zijn de volgende aandachtspunten gedeeld in het portefeuille-overleg:
1. Gezien de omvang van de kosten over vier jaar – circa € 40.000 per jaar – behoeft er niet Europees
te worden aanbesteed. Er geldt wel een nationale procedure door publicatie op de
aanbestedingskalender en onze website;
2. Uitgangspunt is dat de directeur VRHM binnen het hem gegeven mandaat overgaat tot vaststelling
van het aanbestedingsdocument dat kan worden gezien als het programma van eisen op grond
waarvan onder meer uitsluiting, selectie en gunning plaats vindt. De bestuurlijk relevante aspecten

3.

zoals de ervaringen van een accountant in het publieke domein en de prijsstelling komen
(vanzelfsprekend) terug in het programma van eisen;
Bij de aanbestedingsprocedure moet vooraf helder zijn welke partijen worden uitgenodigd om een
aanbieding te doen. In de vorige procedure waren uitgenodigd BDO, Deloitte BV, Ernst & Young,
PWC en KMPG. Deze vormen met elkaar de zogenoemde ‘big five’ binnen de accountancy en
worden allen geacht opnieuw een serieuze kandidaat-inschrijver te zijn voor de komende
aanbestedingsronde. Uitgangspunt deze accountants opnieuw uit te nodigen.

Selectiecommissie
In het aanbestedingsdocument wordt opgenomen wie zitting hebben in de selectiecommissie. De
samenstelling daarvan geschiedt, rekening houdend met expertise, rollen en verantwoordelijkheden uit:
a. als voorzitter: een lid het Algemeen Bestuur, niet zijnde DB-lid
b. als secretaris: de controller van de Veiligheidsregio Hollands Midden
c. als leden: een lid uit het Algemeen Bestuur, niet zijnde DB-lid, de teamleider centrale inkoop
alsmede het hoofd van de financiële administratie van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Aan het AB wordt voorgesteld dat het uit haar midden de leden aanwijst voor de komende aanbesteding.
De benoeming van de twee AB-leden dient zo mogelijk plaats te vinden in de AB-vergadering van 31
maart a.s. De selectiecommissie brengt vervolgens het advies uit aan de directeur die op zijn beurt een
benoemingsvoorstel aan het bestuur voorlegt.
In de accountantsaanbesteding 2012-2015 hadden mevrouw mr. E.G.E.M. Bloemen (voorzitter) en de
heer C. van der Kamp (lid) zitting in de selectiecommissie. Gezien de opgedane ervaringen wordt
voorgesteld dat mevrouw Bloemen en de heer Van der Kamp worden uitgenodigd opnieuw zitting te
nemen in de selectiecommissie voor de komende aanbesteding.

5. Kader
Het kader is vastgelegd in de vigerende Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden.

6. Financiële consequenties
Een van de belangrijke gunningscriteria bij de aanbesteding is de prijs. Deze en de uiteindelijke financiële
consequenties zijn pas in te schatten na ontvangst van de inschrijvingen.

7. Aandachtspunten / risico’s
-

8. Implementatie en communicatie
Het aanbestedingstraject is gericht op afronding op 1 september 2016. Omdat de nieuwe accountant met
de interim-controle in het najaar 2016 moet kunnen starten, en het AB daarna voor het eerst bijeenkomt
op 1 december 2016, zal het AB voor 1 oktober 2016 worden gevraagd schriftelijk te reageren op een
uiteindelijk benoemingsvoorstel.
Vervolginformatie met betrekking tot de uitkomsten van het aanbestedingstraject worden eerst mondeling
verstrekt in de DB-vergaderingen van 16 juni en 15 september 2016.

9. Bijlagen
-
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10. Historie besluitvorming
 Besluit van het AB tot vaststelling van de Controleverordening Veiligheidsregio Hollands Midden, d.d.
10 februari 2011;
 Besluit van het AB tot benoeming van de huidige accountant, d.d. 8 november 2012.
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