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Aan de raad
Inleiding
Na de jaarrekening 2018 loopt het contract met de huidige accountant af. In gezamenlijkheid met
de Peelgemeenten en de GR Peelgemeenten is in oktober 2017 gestart met een inkooptraject om
te komen tot een nieuw accountancycontract vanaf boekjaar 2019.
Beslispunten
1. Crowe Foederer te Eindhoven aan te wijzen als accountant ingevolge artikel 213
Gemeentewet en de overige inschrijvers af te wijzen.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 21 november 2018
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad de inkoopstrategie en het aanbestedingsdocument
vastgesteld.
Beoogd effect
Een accountant ingevolge artikel 213 Gemeentewet aan te wijzen voor het boekjaar 2019
en verder. De opdracht wordt gegund op basis van de beste prijs- kwaliteitsverhouding.
Duurzaamheid
n.v.t.
Argumenten
1.1 Gemeenteraad is opdrachtgever van de accountant
De gemeenteraad is vanuit zijn duale rol opdrachtgever voor de accountant. Het
gunningsbesluit is daarom een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het Algemeen Bestuur
van de GR Peelgemeenten is opdrachtgever van de accountant met betrekking tot de
gemeenschappelijke regeling.
1.2 Aanbesteding is conform procedure verlopen
In bijlage 1. Samenvatting proces en gunningsadvies Bizob is de procedure beschreven
met betrekking tot de aanbesteding van de accountantscontrole voor de gemeenten Asten,

Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren en de GR Peelgemeenten.
Onderdeel van dit inkooptraject is een presentatie door de inschrijvende
accountantskantoren. Deze presentaties hebben plaatsgevonden op 2 oktober 2018.
Tijdens deze presentatie-avond waren namens de gemeenteraad van Gemert-Bakel de
raadsleden Ton Vogels van Thijs van den Elsen aanwezig. Na de presentaties is de totale
beoordeling afgerond. De samenvatting van het proces en het gunningsadvies zijn op
grond van de aanbestedingswet vertrouwelijk en liggen voor uw raad onder geheimhouding
ter inzage.
1.3 Beoordeling inschrijvingen
Voor de beoordeling van de inschrijvingen verwijzen wij u (in verband met de
geheimhouding) naar de vertrouwelijk bijlage.
Kanttekeningen
n.v.t
Vervallen “oude” regelgeving
-Financiën
De totale jaarlijkse aanneemsom voor Gemert-Bakel komt uit op € 33.500. Dit past binnen
het jaarlijkse budget van € 54.878 wat begroot is voor accountancy- en adviesdiensten
(voornamelijk accountancy, ENSIA-audit en BTW advies).
Uitvoering
Nadat alle gemeenten en de GR Peelgemeenten een besluit hebben genomen wordt dit
besluit kenbaar gemaakt aan de inschrijvers. Tot die tijd is deze informatie strikt
vertrouwelijk en mag op generlei wijze kenbaar gemaakt worden dan door middel van de
formele afwijzings- en gunningsbrieven aan de inschrijvers. Wanneer deze standstill
periode is afgelopen en er geen bezwaren zijn aangetekend zal deze gunningsbeslissing
worden gepubliceerd op Tenderned.
Bijlagen
1. Samenvatting proces en gunningsadvies Bizob (vertrouwelijk)
Ter inzage gelegde stukken
1. Samenvatting proces en gunningsadvies Bizob (vertrouwelijk)
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