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Voorstel Vaststellen Aanbestedingsdocument Accountantsdiensten 2022-2025 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 23 februari 2022 

AGENDAPUNT 8 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Waarom nieuwe aanbesteding? 

Op basis van de controleverordening van de Metropoolregio Eindhoven dient de 

accountantsdienstverlening één maal per 4 jaar te worden aanbesteed. Het contract met de huidige 

accountant loopt tot en met boekjaar 2021 en is aanbesteed in 2017. Een nieuwe aanbesteding voor de 

periode 2022-2025 moet nu worden gedaan. 

 

Wat staat in het aanbestedingsdocument? 

Voor u ligt het aanbestedingsdocument op basis waarvan de accountantsdienstverlening zal worden 

aanbesteed. In het document wordt ingegaan op: 

 

- Wat en op basis waarvan moet de accountant controleren? 

- Welke aanbestedingsprocedure wordt gevolgd? 

- Wat is het tijdspad? 

- Wat verwacht de Metropoolregio Eindhoven van de accountant? 

- Wat zijn de uitgangspunten voor de controle? 

- Wat dient minimaal in de offerte van de accountant te staan? 

- Hoe worden de offertes beoordeeld? 

 

Rechtmatigheidsverantwoording opgenomen 

Met ingang van boekjaar 2022 wordt de rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd wat betekent dat niet 

de accountant de rechtmatigheid toetst maar uw DB verklaart rechtmatig te hebben gehandeld (in 

control statement). De accountant toetst of de processen om te komen tot deze verklaring toereikend 

zijn. Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is rekening gehouden in het nieuwe 

aanbestedingsdocument. 

 

Voor welke inkoopprocedure kiezen we? 

Gezien de kosten van de dienstverlening in de voorgaande vier jaren, wordt gekozen voor een 

meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure waarbij drie partijen zal worden gevraagd een offerte 

uit te brengen. De opdracht zal worden gegund op basis van 70% kwaliteit en 30% prijs. De diverse 

gunningscriteria en de daaraan gekoppelde wegingsfactoren zijn terug te vinden in het document.  
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Formele benoeming n.a.v. uitkomst aanbestedingsprocedure 

De formele opdrachtgever voor de accountant is uw Algemeen Bestuur. Na vaststelling van het 

aanbestedingsdocument door uw Algemeen Bestuur, wordt de aanbestedingsprocedure in gang gezet. 

De uitkomsten van deze aanbesteding en een voorstel tot benoeming van de accountant voor de 

periode 2022-2025 worden u voorgelegd in uw vergadering 6 juli 2022. 

 

De Commissie van Advies voor Financiën vergadert op 9 februari 2022 over dit voorstel. Het advies van 

het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht. 

 

Eindhoven, 17 januari 2022 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

J.A. Jorritsma. mevrouw drs. J. Wiggers. 
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 17 januari 2022; 

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 9 februari 2022 

B E S L U I T  

het Aanbestedingsdocument Accountantsdiensten 2022-2025 vast te stellen. 

Eindhoven,  23 februari 2022 

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 

 


