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RUD DRENTHE
Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
T.a.v. mevrouw M. Heidekamp-Prins, directeur
Postbus 1017
9400 BA ASSEN
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Datum:
8 maart 2021
Kenmerk:
2021.064
Onderwerp: Aanbieding controle vanaf boekjaar 2021

Geachte mevrouw Heidekamp,
Op verzoek van de heer Van der Zanden doen wij u hierbij een aanbieding te doen om ook na het
boekjaar 2020 accountant te blijven van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (hierna: RUD). Het
verzoek betreft de boekjaren 2021 tot en met 2023 met van uw kant een optie voor 2024. Dat doen
wij graag.
De samenwerking, zoals die is gebaseerd op onze oorspronkelijke aanbieding uit juni 2017 is de
afgelopen jaren naar volle tevredenheid verlopen. Wij gaan daarom graag op dezelfde voet verder en
tegen dezelfde condities, rekening houdend uiteraard met de jaarlijkse indexatie.
We gaan door met het bestaande kernteam. Het team staat onder leiding van Sietse Hofsteenge als
directeur en eindverantwoordelijk registeraccountant. Hij stuurt het team ter plaatse aan en hij is uw
rechtstreekse aanspreekpunt voor alles. U zult hem dan ook in huis blijven aantreffen voor
afstemming en bespreking van bevindingen. Ellen Zeeman blijft als tweede directeur bij de opdracht
betrokken. Zij fungeert als klankbord voor het team en vervangt Sietse als dat nodig is. Jack
Steinfelder, blijft de controleleider. De mensen in dit kernteam zijn allen doorgewinterde specialisten
op het gebied van omgevingsdiensten.
De mensen in dit team vullen elkaar aan en zijn gewend samen te werken aan opdrachten. Het team
beschikt over veel parate kennis en kan daardoor ook snel schakelen als u vragen aan ons heeft. Wij
reageren standaard binnen 48 uur. Zo mogelijk direct met een concreet antwoord op uw vraag. Soms
hebben we even iets meer tijd nodig. In dat geval melden we erbij wanneer u uiterlijk antwoord krijgt.
Door de grote betrokkenheid van de verantwoordelijke directeur bij de dienstverlening zijn de lijnen
kort en kan er ook snel een afdoende antwoord worden gegeven.
De prijsafspraak voor de controle van het boekjaar 2020 bedraagt € 18.975. Wij stellen voor deze
prijs jaarlijks met 2% te indexeren. Daarmee komt onze aanbieding voor 2021 (naar beneden
afgerond) uit op € 19.350 exclusief btw, maar inclusief reis- en verblijfkosten.
Het credo ‘soms zit het mee en soms zit het tegen’ geldt ook voor accountants. Perfecte oplevering
bestaat misschien maar we komen het niet vaak tegen. Maar door realistisch te calculeren maken we
waar dat bij ons een prijsafspraak ook een prijsafspraak is. Meerwerk is bij ons niet aan de orde,
zoals u de afgelopen jaren hebt ervaren.
Natuurlijk kunt u ons vragen om extra werkzaamheden te doen bijvoorbeeld rondom
subsidieafrekeningen, maar daar maken we dan een separate afspraak over.
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De uurtarieven (prijspeil 2021) die we daarbij hanteren zijn als volgt:
Functie

Tarief

Directeur

€ 180

Manager / Controleleider

€ 125

Assistent

€ 90
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Afsluiting
U kent ons, wij kennen u. Dat is een voordeel in de ontwikkelingen waar u op dit moment mee te
maken hebt. De Omgevingswet komt er aan en vraagt het nodige van de RUD en de deelnemers. De
coronacrisis is overal en laat zicht op veel manieren zien. Het vraagt aanpassingen van bedrijven en
instellingen, van uw mensen en van onze mensen.
U kent ons als een laagdrempelig, no nonsense accountantskantoor dat gericht is op samenwerking.
We zijn en blijven ook in deze lastige tijd een betrouwbare partner, op proces, op inhoud en op prijs.
Het is ons een genoegen u deze aanbieding te mogen doen. Uw reactie zien we met belangstelling
tegemoet. In de presentatie beantwoorden we graag uw vragen.
Hoogachtend,
Hofsteenge Zeeman Groep B.V.
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