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Voorstel 

 

 

 

gunnen accountantsdiensten Metropoolregio Eindhoven 2022-2025 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 6 juli 2022 

AGENDAPUNT 10 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Op 23 februari 2022 heeft uw Bestuur het aanbestedingsdocument accountantsdiensten 2022-2025 
Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. Het voor u liggende proces-verbaal van opdrachtverlening 
betreft de uitvoering van de meervoudig onderhandse aanbesteding “Accountantsdienstverlening 2022-
2025” ten behoeve van de Metropoolregio Eindhoven. In dit proces-verbaal treft u informatie aan over 
de aanbestedingsprocedure, de beoordelingsprocedure, de gehanteerde gunningscriteria en het 
gunningsadvies. De Metropoolregio Eindhoven wil één accountantskantoor contracteren en gebruikt het 
gunningscriterium Economisch meest voordelige inschrijving (prijs en kwaliteit). De inschrijving met het 
meest aantal punten wordt gekenmerkt als de voorlopig gegunde inschrijving, dit vanwege het feit dat de 
Metropoolregio Eindhoven een opschortende termijn van tenminste 20 kalenderdagen in acht neemt 
voor het sluiten van de overeenkomst (de zogenaamde Alcatel-termijn).  
 

1. Aanbestedingsprocedure  

Metropoolregio Eindhoven heeft gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het 
Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2022. Op donderdag 17 maart 2021 jl. is het 
aanbestedingsdocument voor de accountantsdienstverlening aan 3 accountantskantoren toegestuurd, te 
weten Deloitte Accountants, BDO Accountants en Crowe Horwath Foederer. Crowe Horwath Foederer 
is tot en met de controle van de jaarrekening 2021 huisaccountant. Vóór 2018 was Deloitte Accountants 
de huisaccountant. De ervaringen met beide kantoren zijn prima en derhalve zijn beide kantoren 
uitgenodigd voor het uitbrengen van een offerte. Accountantskantoor BDO is ook een speler van 
betekenis in de publieke sector en past ook prima bij de huidige schaalgrootte van de Metropoolregio 
Eindhoven.  
 
Naar aanleiding van het toegezonden aanbestedingsdocument zijn geen vragen gesteld door de 
uitgenodigde kantoren. Op 28 april 2022 is de indieningstermijn voor de offertes gesloten. 
 
2. Inschrijvingen  

BDO Accountants heeft op 18 maart jl. per mail laten weten geen inschrijving te doen. Als reden 
hiervoor wordt aangegeven de beperkt beschikbare capaciteit van personeel. Op 6 april jl. is een 
soortgelijke reactie van Deloitte Accountants ontvangen. Alleen Crowe Foederer heeft op 28 april 2022 
een inschrijving gedaan.   
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3. Beoordeling inschrijving 

 
Omdat slechts één accountantskantoor een offerte heeft uitgebracht, is het invullen van de 
beoordelingsformulieren niet aan de orde.  
 
De ontvangen inschrijving van Crowe Foederer is beoordeeld door de selectiecommissie welke heeft 
vastgesteld dat de inschrijving voldoet aan de gestelde eisen zoals vastgelegd in het 
aanbestedingsdocument.  
 
Sinds het boekjaar 2018 is Crowe Foederer tot volle tevredenheid huisaccountant van de 
Metropoolregio Eindhoven. Het controleteam kent de organisatie goed en er wordt uitstekend 
samengewerkt met de medewerkers van MRE. Crowe Foederer heeft de afgelopen jaren bewezen te 
kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld in het aanbestedingsdocument.  
 
De geoffreerde jaarlijkse kosten voor de wettelijke controle van de jaarrekening bedragen € 30.000 

(exclusief BTW). De totale opdrachtwaarde bedraagt derhalve € 120.000 voor de gehele looptijd van de 

opdracht. Gezien de huidige marktomstandigheden voor accountantsdiensten wordt dit als reëel gezien. 

De kosten zijn volledig gedekt binnen de reguliere begroting.   

 
4. (Voorlopig) gunningsadvies  

Crowe Foederer heeft als enige partij ingeschreven voor deze opdracht. De offerte voldoet aan de 
gestelde eisen. Voorgesteld wordt om de opdracht te gunnen aan Crowe Foederer voor de duur van  
4 jaren (boekjaren 2022 t/m 2025).  
 

De Commissie van Advies voor Financiën vergadert op 15 juni 2022 over dit voorstel. Het advies van 

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

 

Eindhoven, 30 mei 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. 30 mei 2022; 

gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 15 juni 2022 

B E S L U I T  

De opdracht Accountantsdienstverlening 2022-2025 zoals beschreven en vastgesteld op  

23 februari 2022 te gunnen aan accountantskantoor Crowe Foederer  

Eindhoven,  6 juli 2022 

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 


