
 Aan : Algemeen Bestuur 
Vergadering : 20 mei 2022 
Agendapunt : 7.2, ter besluitvorming 
Van : Dagelijks Bestuur 
Onderwerp : Verlenging accountant 

 

 

Voorstel 
1. De opdracht tot uitvoering van de accountantsdiensten voor de controle over boekjaar 2022 te 

verlengen met de huidige accountant Crowe Foederer B.V., door gebruik te maken van de 
verlengingsoptie in het huidige contract. 

 

 
Inleiding 
Het Algemeen Bestuur heeft in oktober 2020 de opdracht voor de accountantsdiensten gegund aan 
Crowe Foederer B.V.. Hierbij is een contract overeengekomen voor 2 jaar (controle van de 
jaarrekening 2020 en 2021) met een optie tot verlenging van de overeenkomst met maximaal 4 keer 
een jaar. Deze optie tot verlenging is eenzijdig aan de opdrachtgever (Avri). Nu de controle op de 
jaarrekening 2021 is afgerond wordt in dit voorstel een besluit gevraagd aan het Algemeen Bestuur 
voor 2022 door de verlenging van dit contract. 
 
Beoogd effect 
Het voortzetten van de samenwerking met de huidige accountant en voldoen aan wet- en regelgeving. 
 
Argumenten 
1.1 De samenwerking verloopt naar tevredenheid 
De accountant heeft vanaf het begin van de samenwerking een goede rol vervuld, een aantal 
financieel complexe dossiers zijn in goede samenwerking verder onder controle gebracht (o.a. 
stortplaats). Het is in de twee controlejaren daarbij gelukt om tijdig de accountantscontrole af te 
ronden. De accountant vervult een pro actieve, adviserende rol in het verbeteren van de interne 
beheersing mede in het kader van de nieuwe wetgeving ‘Rechtmatigheid verantwoording’. De 
samenwerking met de ambtelijke organisatie verloopt naar tevredenheid, gelet op de korte lijnen in de 
communicatie en duidelijke planningsafspraken.  
 
1.2 De verlenging met een jaar geeft het nieuwe bestuur gelegenheid om de huidige samenwerking te 
ervaren en zelf een keuze te maken voor de toekomst 
Het nieuwe bestuur hoeft door deze verlening niet direct een aanbesteding op te starten voor een 
nieuwe accountant. Het huidige contract voorziet erin om de samenwerking – na jaarlijkse verlenging - 
voort te zetten t/m uiterlijk 2025.  
 
1.3 Door het verlengen van de opdracht wordt voldaan aan wet- en regelgeving 
Op grond van de verordening voor de controle op het financieel beheer wijst het Algemeen Bestuur 
een accountant aan, belast met de wettelijke controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken 
van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen.  
 
Kanttekeningen 
1.1 Het is mogelijk om een nieuwe aanbesteding op te starten 
Het is niet te verwachten dat een betere dienstverlening wordt verkregen gelet op de huidige 
ervaringen en marktomstandigheden. Een nieuwe aanbesteding vraagt daarbij ambtelijke en 
bestuurlijke capaciteit voor de komende periode. Afhankelijk van de duur van een nieuw contract zou 
een Europese of meervoudig onderhandse aanbesteding moeten worden opgestart. 
 



Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Financien 
De overeengekomen jaarlijkse opdrachtwaarde is reeds opgenomen in de begroting van Avri 
(programma Algemene Baten en Lasten). 
 
Uitvoering 
Na akkoord door het Algemeen Bestuur wordt de verlenging schriftelijk kenbaar gemaakt aan Crowe 
Foederer B.V. (bijlage). 
 
Bijlagen 
Concept brief Crowe Foederer 
 


