Agendapunt
voor de vergadering
28 november 2016

van het algemeen bestuur RUD Drenthe

Datum: 14 oktober 2016
Opsteller: G. Schepers
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Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe
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Openbaar Ja
Advies raad van opdrachtgevers d.d. 7 november 2016: akkoord
Onderwerp

Aanbesteding accountant voor de jaarrekening 2017 tim 2019 met de mogelijkheid tot
een verlenging van één jaar.

Gevraagd besluit:
• Overgaan tot een nieuwe aanbesteding voor de jaarrekeningcontrole
Inleiding

Volgens artikel1 van de "controleverordening

Motivatie

Het contract met de huidige accountant loopt na de controle van de jaarrekening 2016
af. In het contract is een optie opgenomen voor een verlenging met een jaar. Uit de
gesprekken met de accountant is gebleken dat door ontwikkelingen op het gebied van
audits en toegenomen regelgeving de controlekosten de afgelopen jaren explosief zijn
gestegen. De accountant heeft aangegeven dat bij verlenging van het contract met een
jaar, de kosten voor de controle van de jaarrekening 2017 veel hoger (€ 25.000) zullen
zijn dan de kosten in het huidige contract (kosten controle 2015: € 18.000).

en normenkader accountant" benoemt
het Algemeen Bestuur (AB)een registeraccountant.

De keuze is om óf de optie te lichten of besluiten om te kiezen voor een nieuwe
aanbesteding voor de controle op de jaarrekeningen 2017 tim 2019 met de
mogelijkheid tot een verlening van één jaar. Omdat de kostenverhoging erg fors is, is
het voorstelom te kiezen voor het opnieuwaanbesteden.
Indien het AB kiest voor opnieuw aanbesteden, dan zal het DB de
aanbestedingsprocedure starten en medio 2017 een gunningsvoorstel aan het AB
voorleggen.
Normaal gesproken wordt tijdens de AB vergadering van november ook de
managementletter geagendeerd. De accountant heeft de interim controle echter nog
niet uitgevoerd, waardoor de managementletter nog niet beschikbaar is. De interim
controle vindt plaats in week 46. We verwachten de managementletter aan het eind
van week 47 beschikbaar te hebben en zullen u deze tijdens de AB-vergadering
overhandigen.
Bijlagen
Communicatie
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Via de besluitenlijst

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 28 november 2016

