7.

1. Samenvatting voorstel
De controle van het boekjaar 2020 door Baker Tilly is contractueel de laatste van de afgesproken
periode. Dit betekent dat de VRHM, conform ook het Financieel Statuut, een (onderhandse)
aanbestedingstraject is gestart om een (nieuwe) accountant te selecteren voor de periode 2021-2024.
Voor het beoordelen van de offertes en presentaties van de leveranciers is een selectiecommissie
samengesteld, met als bestuurlijke leden Christiaan van der Kamp en Evert Jan Nieuwenhuis.
Uiteindelijk hebben zich 2 partijen ingeschreven, Baker Tilly Berk en Publieke Sector Accountants. De
selectiecommissie stelt voor Publieke Sector Accountants als controlerend accountant te benoemen.

2. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Aanbesteding accountant
VRHM 2021-2024
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum

Ernst Breider,
Concerncontroller
22 april 2021

7.

Bijlage(n):

-

C.L. Visser (DB)
H. Zuidijk (VD)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Publieke Sector Accountants te benoemen als controlerend accountant voor de VRHM voor de
periode 2021-2024 conform het advies van de selectiecommissie.

4. Toelichting op het besluit
De controle van het boekjaar 2020 door Baker Tilly is contractueel de laatste van de afgesproken
periode. Dit betekent dat de VRHM, conform het Financieel Statuut, een (onderhandse)
aanbestedingstraject is gestart om een (nieuwe) accountant te selecteren voor de periode 2021-2024.
Voor het beoordelen van de offertes en presentaties van de leveranciers is een selectiecommissie
samengesteld, met als bestuurlijke leden Christiaan van der Kamp en Evert Jan Nieuwenhuis.
Uiteindelijk hebben zich 2 partijen ingeschreven, Baker Tilly Berk en Publieke Sector Accountants. De
beoordeling van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden op basis van het principe ‘beste kwaliteit
binnen budget’. Het jaarlijkse budget bedraagt € 50.000 inclusief Btw. De prijs is derhalve niet verder
meegewogen. De kwaliteit is beoordeeld op basis van de verwachte inhoudelijke kwaliteit van de te
leveren diensten. Op basis hiervan stelt de selectiecommissie voor Publieke Sector Accountants als
controlerend accountant te benoemen.

Nadere toelichting beoordeling van de offertes en de presentaties
De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de ingediende offertes en op grond van de in de
offerteaanvraag beschreven criteria. Na beoordeling van de offertes en de presentatie is gebleken dat
de offerte van PSA (Publieke Sector Accountants) de hoogste totaalscore heeft behaald en VRHM
daarmee de opdracht aan deze partij gunt. PSA scoorde 3,25 punten, Baker Tilly is uitgekomen op
2,625 punten.
Hieronder volgt een overzicht van de beoordelingsresultaten op de gunningcriteria:
BT
PSA
Aanpak in het algemeen.
3
4
Borging hoge kwaliteit
3
3
In te zetten team
3
4
Ontzorging
3
3
Voorbeeld rapportage
3
3
Visie op ontwikkelingen
2
3
Meerwerk voorkomen
2
4
Nieuwsbrieven e.d.
2
2
Eindscore
2,625 3,25

5. Kader
Financieel Statuut VRHM

6. Consequenties
Overdracht werkzaamheden door Baker Tilly aan Publieke Sector Accountants.

7. Aandachtspunten / risico’s
Vanaf het boekjaar 2021 wordt het Dagelijks Bestuur zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een
rechtmatigheidsverklaring (wetwijziging). De controleverklaring (oordeel) over de rechtmatige
totstandkoming van de jaarrekening verschuift dan van de accountant naar het bestuur zelf, waarbij
het Dagelijks Bestuur zich verantwoord aan het Algemeen Bestuur. Dit komt naast de verklaring
vanuit de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en maakt onderdeel uit van de
controleverklaring.

8. Implementatie en communicatie
N.v.t.

9. Bijlagen
N.v.t.

10. Historie besluitvorming
DB 25 maart 2021

AB 16 april 2020
AB 16 maart 2017
AB 29 september 2016

Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met en ter vaststelling
aan te bieden aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 22
april 2021 om Publieke Sector Accountants te benoemen als
controlerend accountant voor de VRHM voor de periode 2021-2024
conform het advies van de selectiecommissie.
Verlenging controle jaarrekening door Baker Tilly met 1 jaar
(jaarrekening 2020)
Financieel Statuut VRHM
Aanbesteding accountant VRHM 2016-2019
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