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Aanstelling nieuwe Accountant en instelling van een auditcommissie vanuit het AB

Gevraagd besluit:
•
•
•

De Hofsteenge Zeeman Groep te benoemen als nieuwe accountant voor de RUD voor de
periode 2017 tim 2019 met de mogelijkheid tot een verlenging met één jaar.
Over te gaan tot het instellen van een auditcommissie vanuit het AB
Drie AB-leden (niet-zijnde DB-leden) aan te wijzen voor de auditcommissie, uitgaande van
1 AB-lid per subrealo

Inleiding

Motivatie

Het contract met de huidige accountant had een looptijd tot en met het boekjaar 2016.
Dit betekent dat er via aanbesteding een nieuwe accountant moet worden benoemd
met ingang van boekjaar 2017.
Op 28 november heeft het AB besloten om een aanbesteding te starten voor een nieuwe
accountant voor de jaarrekening 2017 tim 2019 met de mogelijkheid tot een
verlenging met één jaar. Hiervoor heeft een aanbesteding plaats gevonden. Op 18 april
is het AB per mail door de voorzitter van het DB geïnformeerd over de bureaus
waaraan een offerte werd gevraagd en is gevraagd om de heer H. Heijerman vanuit het
AB te benoemen als voorzitter van de selectiecommissie.
Volgens artikell van de "controleverordening en normenkader accountant" benoemt
het Algemeen Bestuur (AB) een registeraccountant.

De Hofsteenge Zeeman Groep is beoordeeld als beste van de drie inschrijvers
Voor deze aanbesteding zijn drie offertes ontvangen en de Hofsteenge Zeeman Groep
kwam als beste uit de beoordeling. Daarom wordt aan het AB gevraagd om de
Hofsteenge Zeeman Groep te benoemen als nieuwe accountant voor de RUD voor de
periode 2017 tim 2019 met de mogelijkheid tot een verlenging met één jaar.
Het offerte-bedrag past binnen het budget dat de RUD hiervoor in de begroting heeft
opgenomen.

Het instellen van een auditcommissie versterkt de opdrachtgevende rol van het AB
Tijdens de voorbereiding is ook gekeken hoe de opdrachtgevende rol van het AB beter
kan worden vorm gegeven bij de accountantscontrole.
Het voorstel is om een auditcommissie in te stellen met drie afgevaardigden uit het AB,
niet-zijnde DB-leden, uitgaande van 1 AB-lid per subregio. Gelet op diens
betrokkenheid bij de aanbesteding is het voorstelom de heer H. Heijerman vanuit de
subregio Noord af te vaardigen in de auditcommissie.
Deze commissie zal in het eerste controlejaar van de nieuwe accountant tenminste de
volgende overlegmomenten hebben met de accountant:
een startgesprek in september 2017 over mogelijke aandachtspunten bij de
.. controlewerkzaamheden voorafgaand aan de interim controle in

oktober jnovember 2017
een gesprek over de constateringen en bevindingen uit de interim controle in
november j december (voorafgaand aan de AB-vergadering van 11 december)
Een gesprek over de jaarrekening na afloop van de jaarrekening controle
voorafgaand aan behandeling van de jaarrekening in het DB van april2018.
Voor de volgende controlejaren zal de auditcommissie nadere afspraken maken over
overlegmomenten.
Bijlagen
Communicatie
. persbericht

De offerte is op verzoek voor de AB-leden in te zien

Besluit:
Het ab besluit conform.
Er wordt een auditcommissie vanuit het ab ingesteld met als leden:
wethouders Buijtelaar, De Vos en als voorzitter wethouder Heijerman
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Opdracht voor het verlenen van accountantsdiensten

RUD Drenthe

Geachte heer Hofsteenge,

Naar aanleiding van uw offerte en de mondelinge toelichting op 15 juni 2017 hebben wij aan het Algemeen
Bestuur (AB) gevraagd om Hofsteenge Zeeman Groep te benoemen als nieuwe accountant voor de RUD
Drenthe. Op 10 juli heeft het AB besloten u de opdracht voor het verlenen van accountantsdiensten aan de
RUD Drenthe, zoals beschreven in uw offerte met kenmerk 2017165, te verlenen.
De opdracht wordt verleend voor drie jaar, startend voor de jaarrekening 2017 tim 2019 met de mogelijkheid
tot een verlenging met één jaar.
Voor de juiste en snelle verwerking van uw factuur/facturen dient u in de adressering ervan de naam van uw
contactpersoon voor deze opdracht te vermelden. Ook dient u op uw factuur/facturen ons
verplichtingennummer V-2017034 en het kenmerk van onze opdrachtbrief te vermelden Daarnaast wijzen
wij u erop dat uw factuur/facturen moet/moeten voldoen aan de factuurvereisten voorgeschreven door de
Belastingdienst.
Het niet voldoen aan de gestelde factuurvereisten kan leiden tot terugzending van de factuur.
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