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Onderwerp

Opdrachtverstrekking accountant

2.

Basistaak

3.

Rol van het
samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland
Regionaal belang

4.

Behandelschema:

Het tijdig uitvoeren van de werkzaamheden voor
de controle op de jaarrekening en de
verantwoording en de verantwoording van TWO
Jeugdhulp en daarmee voldoen aan de wettelijk
gestelde eisen.
Datum:
Datum:
Datum:
Informerend Adviserend
Besluitvormend

DB
Colleges
PHO
DB
Gemeenteraad
DB
AB
Gemeenteraad

21-6-2017

5.

Advies PHO

-

6.

Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken

-

7.

Opdrachtverstrekking accountant voor de periode
2017-2018

8.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda
staat)
Inspraak

9.

Financiële gevolgen

Het geoffreerde bedrag valt binnen de begroting
Holland Rijnland

10.

Bestaand Kader

Relevante regelgeving:
-Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
-Financiële verordening Holland Rijnland
-Controleverordening Holland Rijnland
Eerdere besluitvorming:
AB 29-03-2017

11.

Lokale context
(in te vullen door griffier)

Nee

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota AB
Vergadering:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Agendapunt:
Kenmerk:

Algemeen Bestuur
21-6-2017
20:00
Gemeentehuis Katwijk
06
ADV-17-00883

Onderwerp:
Opdrachtverstrekking accountant
Beslispunten:
1. Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken voor de interim-controle,
de natuurlijke adviesfunctie en de controle op de jaarrekening van Holland;
2. Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken voor de interim-controle,
de natuurlijke adviesfunctie en de controle op de eindverantwoording van de
TWO;
3. De opdracht te verstrekken voor de verslagjaren 2017 en 2018 met de optie tot
verlenging voor één jaar.
Inleiding:
In de Controleverordening Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is onder artikel 2
opgenomen, dat de accountantscontrole aan een door het Algemeen Bestuur te
benoemen accountant wordt opgedragen.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 maart 2017 is een tijdelijke
auditcommissie samengesteld bestaande uit leden van het Algemeen Bestuur, te weten
dhr. R. Vrugt (Alphen aan den Rijn), dhr. E. Krijgsman (Leiden) en dhr. T.P. Adamse
(Hillegom), om een voordracht te doen aan het Algemeen Bestuur. Verder is in die
vergadering het programma van eisen vastgesteld, met dien verstande dat de voorkeur
uitgaat naar een accountant met ervaring met gemeenten of gemeenschappelijke
regelingen; Dit is geen harde eis, maar een pluspunt.
Er zijn vier partijen uitgenodigd een aanbieding te doen, te weten:
- Baker. Tilly, Berk
- IPA-ACON Groep
- Verstegen Accountants
- Publiek Belang Accountants
Deze meervoudig onderhandse aanbesteding is begeleid door de afdeling Inkoop van
Servicepunt71 en is via Negometrix uitgevoerd.
Slechts één van de vier partijen, Publiek Belang Accountants, heeft een offerte
uitgebracht. Deze offerte is beoordeeld door de auditcommissie. De aanbieding behaalde
meer dan het minimaal vereiste punten voor kwaliteit wat een voorwaarde voor gunning
was.

Publiek Belang Accountants is een nieuwe organisatie, opgericht door twee accountants
die eerder als partner bij Deloitte controles hebben uitgevoerd, zowel voor Holland
Rijnland als voor het onderdeel TWO Jeugdhulp.
Publiek Belang Accountants is uitgenodigd voor een verificatiegesprek waarbij het
accountantskantoor in de gelegenheid is gesteld zich nader voor te stellen en nog
openstaande vragen van de auditcommissie te beantwoorden.
Op basis van de aanbieding, de beoordeling daarvan en het verificatiegesprek adviseert
de auditcommissie Publiek Belang Accountants aan te wijzen als accountant aan te
wijzen voor de periode 2017-2018 met de optie tot verlenging ven één jaar.
Beoogd effect:
Het tijdig uitvoeren van de werkzaamheden voor de controle op de jaarrekening en de
verantwoording en de verantwoording van TWO Jeugdhulp en daarmee voldoen aan de
wettelijk gestelde eisen.
Argumenten:
1.1
Publiek Belang Accountants voldoet aan het programma van eisen dat door
Holland Rijnland is opgesteld en heeft voldoende kwaliteitspunten gehaald om
voor gunning in aanmerking te komen.
1.2

Publiek Belang Accountants kent de organisatie Holland Rijnland.

1.3

Er hebben zich geen andere gegadigden aangemeld.

2.1

Door de verwevenheid van Holland Rijnland en de TWO met Holland Rijnland
geniet het de voorkeur de opdracht voor de controle op Holland Rijnland en die
op de eindeverantwoording van TWO aan één partij te gunnen.

2.2

Ook voor de TWO voldoet de aanbieding van Publiek Belang Accountants aan
het programma van eisen en de aanvullende kwaliteitscriteria. De uitvoerend
accountant heeft in 2015 ook de controle op de eindverantwoording van de TWO
uitgevoerd.

3.1

Voor de TWO loopt de opdracht voor de inkoop van Jeugdhulp nog tot en met
2018 (met een optie tot verlenging). Holland Rijnland wil voor de TWO geen
verplichtingen aan gaan die tot na deze periode lopen.

3.2

Servicepunt71 start een aanbestedingstraject voor accountantsdiensten voor de
deelnemende gemeenten voor de periode 2019 en verder. Holland Rijnland wil
de optie openhouden bij deze aanbesteding aan te kunnen sluiten.

Kanttekeningen/risico’s:
Geen.

Financiën:
De geoffreerde prijs is geen openbare informatie. De kosten die met de opdracht gemoeid
zijn passen binnen de begroting van Holland Rijnland.
Communicatie:
N.v.t.
Evaluatie:
N.v.t.
Bijlagen:
Geen

Vergadering Holland Rijnland
Algemeen Bestuur
Besluit

