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 Vergadering : Algemeen Bestuur 

Datum : 5 december 2022 

Agendapunt : 6 

Onderwerp : Procesvoorstel aanbesteding 

accountant ODR 

 

 

Beslispunt(en) 

 

Uw bestuur wordt voorgesteld om:  

1. Dit procesvoorstel voor de aanbesteding van een accountant vast te stellen; 

2. Een commissie samen te stellen vanuit bestuur en ambtelijke organisatie voor de voorbereiding 

en uitvoering van de aanbestedingsprocedure; 

3. Voor deze commissie een AB-lid aan te wijzen. 

 

 

Inleiding 

In de afgelopen jaren (2019 t/m 2022) is FSV de accountant van de ODR geweest. Het contract met 

hen is afgelopen na boekjaar 2022. Dat betekent dat er een aanbesteding moet plaatsvinden voor 

een nieuwe accountant. 

 

Voor de aanbesteding zal worden gewerkt met een programma van eisen, waarin o.a. aanwijzingen 

staan voor de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole en de te hanteren 

goedkeuring- en rapporteringtoleranties. Ook staan hierin de gunningscriteria beschreven. Dit 

programma van eisen vormt de grondslag van de overeenkomst tussen accountant en ODR. 

 

Vanwege de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording per 2023, en de noodzakelijke SiSa-

verantwoording over de SPUK-subsidies van het Rijk moeten de controleverordening en het 

controleprotocol van de ODR waarschijnlijk ook worden aangepast. 

 

Beoogd effect 

Duidelijkheid over het proces om te komen tot de aanbesteding van een nieuwe accountant voor de 

ODR. 

 

Argumenten 

1.1 Het is de taak van het Algemeen Bestuur om de accountant te benoemen.  

Op 24 oktober 2012 is door het AB de huidige "Controleverordening Omgevingsdienst Rivierenland" 

vastgesteld. In deze verordening staat dat het Algemeen Bestuur een accountant benoemt. 

 

1.2 Met het voorgestelde tijdspad is de accountant tijdig benoemd voor het uitvoeren van de 

interimcontrole 2023.  

De interimcontrole 2023 zal plaatsvinden in september of oktober 2023. 

 

2. Door de instelling van een commissie is het bestuur direct vertegenwoordigd in de 

aanbestedingsprocedure 

Het voorstel is om de commissie te laten bestaan uit de voorzitter van het bestuur, een AB-lid en de 

controller van de ODR. 

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

Communicatie  

n.v.t. 

 

Uitvoering 

Zie tijdpad. 

 

  



 

2 

 

Tijdspad 

Wanneer Wat Wie 

5 december Vaststellen procesvoorstel AB 

6 december 2022 – 9 

februari 2023 

Voorbereiden aanbestedingsdocumenten 

(programma van eisen, controleverordening en 

controleprotocol) 

Commissie 

13 maart Vaststellen aanbestedingsdocumenten AB 

14 maart Opvragen offertes Commissie 

14 maart -14 april Beantwoorden vragen van inschrijvers Commissie 

5 mei Laatste datum inzending offertes Inschrijvers 

8 – 12 mei Beoordelen offertes Commissie 

15 mei – 1 juni Voorbereiden gunningsvoorstel AB  Commissie 

4 juli Gunnen opdracht AB 

 

Financiën 

De kosten zullen naar verwachting in lijn liggen met de gemiddelde accountantskosten van de 

afgelopen jaren (ca. € 30.000 per jaar). Op basis hiervan is er sprake van een geschatte 

opdrachtwaarde van € 120.000 voor maximaal 4 jaar. Daarom wordt er, conform het inkoopbeleid, 

een meervoudig onderhandse aanbesteding gedaan bij drie partijen. 

De commissie zal een voorstel doen voor de te benaderen accountantskantoren. 

 

Personele gevolgen  

n.v.t. 

  

Bijlagen 

n.v.t. 


