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Samenvatting
De dienstverlening door de accountant is é é n van de instrumenten die de raad ondersteunt bij het uitoefenen
van zijn controlerende rol. I n artikel 2 l i d 1 van de Controleverordening van de gemeente Beuningen is
bepaald dat de benoeming tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. De accountant is belast met de
controle van de jaarrekening, het verstrekken van de accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag
van bevindingen. Na afronding van de controle van het verslagjaar 2014 loopt het contract met de huidige
accountant Ernst 8c Young af. Met dit voorstel wordt voor de verslagperiode 2015-2018 voorgesteld een
(nieuwe) accountant te benoemen.

Besluit o m
1. Ernst en Young (E&Y) te benoemen tot accountant voor de accountantswerkzaamheden over de boekjaren
2015 tot en met 2018 voor de Gemeente Beuningen.

Inleiding
Het contract met onze huidige accountant loopt na de controle van het verslag 2014 af. Dit houdt i n dat
voor de controle van de jaarrekening 2015 tot en met 2018 een nieuw contract moet worden afgesloten.
Op basis van de Controleverordening gemeente Beuningen is de gemeenteraad het orgaan dat de opdracht
verstrekt voor de accountantscontrole voor het onderdeel Gemeente Beuningen. Voor het onderdeel
Munitax is het College het bevoegd orgaan.
De aanbestedingsproces voor de accountantsdiensten voor de boekjaren 2015 t / m 2018 zijn opgestart i n de
collegevergadering van 23 december 2014 en i n de raadsvergadering van 27 januari 2015. Zowel het
College als de Raad hebben toen het programma van eisen vastgesteld. De resultaten van het doorlopen
aanbestedingstraject worden hierbij aan u voorgelegd.
De aanbestedingscommissie heeft de uitvoering van de aanbesteding begeleid. Deze groep bestond uit:
De twee auditcommissie leden
De portefeuillehouder Financiën
Het afdelingshoofd Financiën
De medewerker interne controle.
De aanbestedingscommissie werd ondersteund door de griffier.

B e o o g d effect
Het aanwijzen van een accountant die het beste voldoet aan het opgestelde programma van eisen en
daarmee te komen tot een nieuw contract met de accountant.

Argumenten
1. Op basis van het vastgestelde programma van eisen zijn vijf accountantskantoren
verzocht offerte uit te
brengen, te weten: Baker Tilly Berk, BDO, Deloitte, Ernst S Young (EY) en PWC.

Op 13 maart 2015 zijn op basis van de uitnodiging tot inschrijving 4 offertes ontvangen. PWC heeft
besloten geen offerte uit te brengen. Door de inschrijvers zijn vooraf vragen gesteld. Hierop is vanuit de
organisatie een zogenaamde Nota van inlichtingen opgesteld.
De offertes zijn voorafgaand aan de presentatie beoordeeld op kwaliteit en social return door de
beoordelingscommissie. Op 23 maart hebben de vier kantoren een presentatie gegeven aan de
aanbestedingscommissie. De beoordeling van de onderdelen kwaliteit en social return is voorgelegd en
vastgesteld door de aanbestedingscommissie. Hierna zijn de prijsopgaven bekend gemaakt aan de
aanbestedingscommissie. Dit heeft geleid tot de volgende gewogen scores:

Punten (max.)
100

2.

E r n s t SÍ Y o u n g
(EY)
93,97

Deloitte

BDO

88,81

87,99

Baker Tilly e n
Berk
79,50

Uit deze vergelijking van de ontvangen offertes, op basis van het programma van eisen opgenomen
gunningscriteria en wegingsfactoren, is door Ernst 8t Young (EY) de economisch meest voordelige
inschrijving gedaan.
Op basis van de weging van kwaliteit, social return en prijs is de aanbieding van Ernst tk Young de
economisch meest voordelige
aanbieding.
De aanbiedingen zijn gewogen op vooraf vastgestelde criteria waarbij het resultaat voor 25 7o bepaald
wordt door de prijs, voor 5 Zo social return en 70 7o door kwaliteit.
Voor de jaren 2015 tot en met 2018 is een totaal prijs geoffreerd.
Een prijs voor de gemeente Beuningen en een prijs voor belastingkantoor Munitax. De twee prijzen
zijn opgebouwd uit diverse onderdelen. Voor de gemeente Beuningen de interim-controle,
jaarrekeningcontrole, grondbedrijf, natuurlijke adviesfunctie en Sisa-verantwoordingen.
Voor Munitax de interim-controle, jaarrekeningcontrole en natuurlijke adviesfunctie.
0

0

3.

0

Kanttekeningen
Het gunningadvies is bepalend. De gemeenteraad en het college hebben de bevoegdheid om af te w i j k e n
van het gunningsadvies, echter w e l met het gevolg dat niet é é n op é é n een andere partij gekozen kan
worden maar dat de huidige aanbesteding (gemotiveerd) stopgezet dient te worden en de gehele
aanbestedingsprocedure opnieuw plaats dient te vinden.

Financiën
Het beschikbare budget voor 2015 is geraamd op C 50.000,-.
De geoffreerde prijs door E&Y is C 37.900,- exclusief b t w op jaarbasis voor gemeente Beuningen.
Voor Munitax C 13.000,- exclusief btw op jaarbasis.
Totaalprijs 6 50.900.- excl. btw. De totaalprijs past nagenoeg binnen het budget.
Meerwerk vindt uitsluitend plaats op basis van een vooraf afgegeven schriftelijke akkoordverklaring van de
gemeente Beuningen of Munitax.

Tijdspad
N.v.t.

Communicatie
Na vaststelling door u w college en u w raad van voorliggend voorstel zal een gunningsbrief naar E&Y
worden gestuurd en de definitieve overeenkomsten worden opgesteld tussen de partijen. De overige 3
partijen zullen over u w besluit worden geïnformeerd.

Evaluatie
N.v.t.

B i j l a g e n (ter i n z a g e griffier, n i e t d i g i t a a l b e s c h i k b a a r )
1. Offertes van Baker Tilly Berk, BDO, Deloitte en Ernst 8a Young (EY)
2.

Gunning- en afwijzingsbrieven
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