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A.

Beschrijvend document accountancydiensten VRU

Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.

2.

de vaststelling van het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole voor de periode
2020 – 2025 (Beschrijvend document accountancydiensten VRU) door het dagelijks bestuur op 15 juni 2020, bedoeld
in artikel 1 derde lid Controleverordening VRU, te bekrachtigen;
mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder Financiën, de heer G.F. Naafs, voor de benoeming van de accountant,
bedoeld in artikel 2 eerste lid Controleverordening VRU.

Toelichting
De overeenkomst met de huidige externe accountant eindigt op 1 juli 2020. Momenteel wordt de aanbesteding voor een
nieuwe externe accountant voorbereid. In artikel 2 lid 3 van de controleverordening VRU is vastgelegd dat het algemeen
bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole
vaststelt. Het Beschrijvend document bevat het programma van eisen en de daarbij behorende gunningscriteria.
Het programma van eisen sluit aan bij de in de controleverordening genoemde voorwaarden:
a.
omschrijving van het takenpakket;
b.
specificatie van de werkzaamheden;
c.
de toe te passen goedkeuringstoleranties en eventueel afwijkende rapporteringtoleranties bij de controle van de
jaarrekening;
d.
de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;
e.
de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;
f.
de frequentie en inrichtingseisen van eventueel aanvullende tussentijdse rapportering.
Tijdens de vergadering van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën (BAC B&F) van 4 maart 2020 zijn de
hoofdlijnen, de belangrijkste eisen en het proces besproken. De adviezen, met name gericht op kennis van en ervaring met
gemeentelijke overheden en gemeenschappelijke regelingen, zijn verwerkt in het Beschrijvend document (bijlage A).
Het voornemen is de externe accountant voor vier jaren te contracteren, met een optie tot tweemaal een jaarlijkse
verlenging. Op basis van de duur van de overeenkomst en het jaarlijks honorarium van de externe accountant, wordt deze
aanbesteding uitgevoerd conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen.
Om de nieuwe externe accountant tijdig te kunnen benoemen is het Beschrijvend document reeds gepubliceerd. De
planning is erop gericht om 17 juli 2020 het gunningsvoornemen te publiceren. De ondertekening van de overeenkomst met
de externe accountant is gepland in de eerste week van augustus. Hiermee kan zoals gepland de interimcontrole in
november doorgang vinden.
Procesvoorstel gunning en benoeming accountant
Op grond van de Controleverordening VRU vindt de formele benoeming van de accountant plaats door het algemeen
bestuur. Tijdens de aanbesteding van de vorige accountant in 2016 is een meervoudige onderhandse inkoopprocedure
doorlopen. Hierbij is een beoordelingscommissie ingesteld met daarin de portefeuillehouder Financiën, een lid van het AB,
de algemeen directeur en de concerncontroller. Twee van de aanbiedende partijen zijn uitgenodigd om hun voorstel toe te
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lichten aan de beoordelingscommissie, die vervolgens één van de partijen heeft voorgedragen aan het algemeen bestuur
voor benoeming.
Gelet op de financiële omvang van de opdracht kan dit keer geen onderhandse inkoopprocedure worden gevolgd, maar
moet (omwille van de rechtmatigheid) een openbare Europese aanbestedingsprocedure worden doorlopen. Dit betekent
ook dat de selectie een meer technisch proces is op basis van het voorliggende plan van eisen (waarin de adviezen van de
BAC B&F reeds zijn verwerkt). De termijnen in de aanbestedingsprocedure en de bestuurlijke planning sluiten niet op elkaar
aan. Om te voorkomen dat bij de feitelijke gunning van de opdracht door de algemeen directeur van de VRU een extra
(schriftelijke) AB-vergadering nodig is, wordt voorgesteld om de benoeming op basis van de (technische) selectie te
mandateren aan de portefeuillehouder Financiën, de heer G.F. Naafs. De uitkomst van de selectie wordt op 10 juli als een
voornemen tot voorlopige gunning door de algemeen directeur van de VRU, met een advies van de concerncontroller,
voorgelegd aan de bestuurlijk portefeuillehouder Financiën, die vervolgens besluit over de benoeming.

Financiële consequenties
Voor het honorarium van de externe accountant is structureel budget beschikbaar in de begroting van de VRU.

Verdere behandeling
Het algemeen bestuur wordt schriftelijk geïnformeerd over de benoeming van de accountant geïnformeerd.
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