
 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 13 oktober 2016 

Agendapunt :  

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Gunning accountantsdiensten 

 

 
Voorstel 
1. de opdracht tot uitvoering van de accountantsdiensten voor de controlejaren 2016 en 2017, met 
een optie tot verlenging van de overeenkomst met maximaal twee keer één jaar, te gunnen aan Baker 
Tilly Berk te 's Hertogenbosch; 
2. de heer E.J. de Vries, directeur Avri, te mandateren om de overeenkomst met Baker Tilly Berk 
namens het Algemeen Bestuur te ondertekenen;  
3. het protocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 van Avri vast te stellen. 
 

 
Inleiding 
In de afgelopen zomer heeft de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe accountant voor GR Avri 
plaatsgevonden. Deze aanbesteding vond plaats onder leiding van een projectgroep bestaande uit 
een lid van het Dagelijks Bestuur, de directeur Avri en medewerkers van team Financien Avri. 
Gedurende het aanbestedingstraject is de projectgroep begeleid door het inkoopbureau van Regio 
Rivierenland. 
 
De in de offerteaanvraag uitgewerkte gunningcriteria zijn:  
a. Filosofie en invulling van de eisen en wensen (weegfactor 40%);  
b. Presentatie en gesprek met de verantwoordelijke partner (weegfactor 30%); 
c. Prijs (weegfactor 30%). 
 
Voor de onderhandse aanbesteding waren vijf accountantskantoren uitgenodigd. Om verschillende 
redenen is uiteindelijk alleen van Baker Tilly Berk te 's Hertogenbosch een inschrijving ontvangen. 
De inschrijving is getoetst aan bovenstaande gunningcriteria. 
 
We verwachten dat de accountant op basis van intensieve afstemming en samenwerking met 
management en bestuur haar rol vervult. Vanwege de recente start als GR is er planningstechnisch 
nog geen gelegenheid geweest om de samenwerking tussen de accountant en het bestuur op deze 
manier in te richten. We zijn voornemens om dit voor het begrotingsjaar 2017 in nauwe 
samenwerking met het algemeen bestuur vorm te geven, bijvoorbeeld door het bestuur 
voorafgaand aan de controle speerpunten voor de accountant aan te laten dragen. 
 
Beoogd effect 
Het mogelijk maken dat voor de jaren 2016 - 2017 (met een optie van twee keer één jaar verlenging) 
een gekwalificeerde accountant belast is met de wettelijke controle van de jaarrekening. 
 
  



Argumenten 
1.1 Door gunning van de opdracht wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. 
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wijst het Algemeen Bestuur een 
accountant aan, belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Vanwege de 
verzelfstandiging valt Avri voor de wettelijke controle van de jaarrekening 2016 niet langer onder de 
overeenkomst die het Algemeen Bestuur van GR Regio Rivierenland is aangegaan met Deloitte 
Accountants B.V.. 
 
1.2 De inschrijvende partij voldoet aan de geformuleerde eisen en wensen. 
Ondanks dat maar één inschrijving werd ontvangen is deze volledig en objectief getoetst aan de in de 
offerteaanvraag gestelde eisen en wensen. Baker Tilly Berk heeft hierbij in haar presentatie op 
overtuigende wijze gereageerd op de diverse speerpunten. Dit waren onder andere: betrokkenheid 
van de partner, het werken met een vast team, ervaring in de markt en met gemeenschappelijke 
regelingen en inzetten op communicatie en prijsafspraken voorafgaand aan het daadwerkelijk 
uitvoeren van het werk. Een bijkomend voordeel is de verankering van ICT kennis en -controles  in het 
vaste controle team. 
 
1.3 Een looptijd van twee jaar geeft Avri flexibiliteit 
Een contract van één jaar achten wij onwenselijk omdat de praktijk uitwijst dat een accountant het 
eerste jaar nodig heeft om de organisatie te leren kennen en met ingang van het tweede jaar haar 
toetsende en adviserende rol optimaal kan vervullen. Bij een succesvolle samenwerking kan het 
contract nog twee keer met één jaar worden verlengd. De keuze om gebruik te maken van de optie tot 
verlenging is eenzijdig aan de zijde van de opdrachtgever (Avri). 
 
2.1 De overeenkomst kan pas ingaan na een besluit door het Algemeen Bestuur 
Het aangaan van de overeenkomst is de formele bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Omdat de 
overeenkomst pas kan worden opgemaakt nadat het Algemeen Bestuur besloten heeft de opdracht te 
gunnen, is het praktisch om het ondertekenen van de overeenkomst te mandateren aan de directeur. 
Zodoende kan direct gestart worden met het uitvoeren van de controle  werkzaamheden voor 2016. 
 
3.1 De eisen aan de accountantscontrole voor 2016  worden hiermee vastgelegd. 

In december 2015 heeft het Algemeen Bestuur de 'Controleverordening Avri 2016'  vastgesteld. Op 
grond van art. 3.2 van deze controle verordening worden de eisen aan de accountantscontrole 
jaarlijks door het Algemeen Bestuur bepaald.  
 
3.2 Het controleprotocol 2016 van Avri is gebaseerd op het controleprotocol zoals deze voor 2015 van 
toepassing was op Avri (binnen GR Regio Rivierenland). 
De belangrijkste afspraken betreffen de goedkeurings- en rapporteringstolerantie (hierna uitgewerkt). 
Voor beide onderdelen is aangesloten bij de uitgangspunten zoals deze in GR Regio Rivierenland 
voor 2015 (op Avri) van toepassing waren.   
 
Goedkeuringstolerantie 
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de 
controleverklaring. De gekozen goedkeuringstolerantie sluit aan bij de minimumeisen die in het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden (Bado) zijn opgenomen. 
 

 Strekking controleverklaring accountant: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 

rekening (% lasten) 

 1% > 1% < 3% -  3% 

Onzekerheden in de 

controle (% lasten) 

 3% > 3% < 10%  10% - 

 
Rapporteringstolerantie 
De rapporteringstolerantie heeft betrekking op het vastgestelde bedrag waarboven de accountant 
geconstateerde fouten en onzekerheden altijd opneemt in de rapportage van controlebevindingen. 
Hiervoor geldt als maatstaf dat de accountant elke fout of onzekerheid groter dan € 100.000 
rapporteert. 
 



 
Kanttekeningen 
1.1 Er is van één partij een inschrijving ontvangen  
Diverse uitgenodigde kantoren hebben (met name vanwege capaciteitsbeperkingen) niet 
ingeschreven op onze aanvraag. Het starten van een nieuwe aanbestedingsprocedure zal op zijn 
vroegst in december 2016 bestuurlijk kunnen worden bekrachtigd. Gezien de krapte op de markt is het 
de vraag of dit economisch tot lagere prijsaanbiedingen zal leiden en bovendien gaat dit ten koste van 
het tijdig kunnen uitvoeren van een interim controle voorafgaand aan de jaarrekening 2016. 
 
Communicatie 
Geen. 
 
Financiën 
Voor de uitvoering van een contract voor levering van accountantsdiensten is in de begroting een 
bedrag van € 25.000 opgenomen. De geoffreerde prijs bedraagt (afgerond) € 40.000. en is niet 
onderhandelbaar. De accountantskosten worden doorbelast aan alle activiteiten van Avri. 
 
Uitvoering 
Wij streven er als nieuwe GR naar om zo snel mogelijk de samenwerking te starten. Hiertoe zijn we 
reeds per 1 oktober gestart (onder voorbehoud van goedkeuring door het Algemeen Bestuur op 
voorliggend voorstel). Indien voorliggend voorstel niet wordt goedgekeurd zullen de gemaakte uren 
aan de accountant worden vergoed. 
 
We zijn voornemens om direct een interim-controle door de nieuwe accountant te laten uitvoeren, 
zodat deze op de gebruikelijke wijze haar functie vervult voor de controle van de jaarrekening 2016. 
De controle op de jaarrekening 2016 zal in overleg met de accountant  worden ingepland. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de wettelijke aanlevertermijn van de jaarrekening aan de provincie. 
 
Bijlagen 
Protocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2016 van Avri (incl. normenkader). 
 


