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1. Inleiding
In uw vergadering van 31 maart 2010 is besloten om de accountant voor de jaarrekeningcontrole
van 2011 en verdere jaren, projectcertificeringen (met uitzondering van de Europese
subsidieprojecten) en accountantsadvisering aan te besteden op basis van het in dezelfde
vergadering vastgestelde Programma van Eisen. Deze aanbesteding is verder geconcretiseerd in
de ‘aanvraag offerte accountantsdiensten HHSK’, waarbij de looptijd op twee jaar is gesteld met
de mogelijkheid tot verlenging van twee maal een jaar, waardoor Europese aanbesteding
noodzakelijk werd. De periode van twee jaar werd gekozen vanuit de gedachte dat dit samenvalt
met de duur van het huidige accountantscontract van het Hoogheemraadschap van Delfland.
Hierna zou het, vanuit diverse doelmatigheids-, efficiency en praktische overwegingen, verstandig
en wenselijk zijn om de accountantsdiensten gezamenlijk met het Hoogheemraadschap van
Delfland, de RBG en HHSK aan te besteden. Het Hoogheemraadschap van Delfland en RBG
hebben beiden aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn.
Nadat de bovengenoemde offerte aanvraag is gepubliceerd zijn de binnengekomen offertes
grondig bestudeerd en beoordeeld door een multidisciplinair team waarin de ambtelijke
organisatie en de rekeningcommissie van uw vergadering vertegenwoordigd waren.
De aanbestedingsprocedure is nu afgerond en op basis van de in het Programma van Eisen
genoemde gunningscriteria is Ernst & Young als beste en economisch meest voordelige
aanbieding uit de procedure gekomen. Het voornemen is dan ook met Ernst & Young een
overeenkomst voor de jaarrekeningcontroles, projectcertificeringen en accountantsadvisering aan
te gaan. Volgens het BBVW dient uw vergadering de accountant te benoemen.

2. Voorstel
Ernst & Young als accountantskantoor te benoemen voor de jaarrekeningcontrole 2011 en 2012
met de mogelijkheid tot verlenging van twee keer twee jaar, projectcertificeringen (met
uitzondering van de Europese subsidieprojecten) en accountantsadvisering en met hen een
overeenkomst daartoe af te sluiten. De ingangsdatum van deze overeenkomst is 1 januari 2011,
waarbij de jaarrekeningcontrole van 2010 conform het besluit van 31 maart 2010 nog door de
huidige accountant Deloitte wordt gedaan.

3. Achtergrondinformatie
Zie agendapunt 10 van de verenigde vergadering van 31 maart 2010.

4. Motivering voorstel
Verwezen wordt naar het Programma van Eisen, vastgesteld op 31 maart 2010.

5. Gevolgen/consequenties
Financieel
De vaste kosten voor de jaarrekeningcontrole zijn € 4.000 per jaar lager uitgekomen dan de
kosten van de huidige accountant. Voor de projectcertificeringen en adviseringswerkzaamheden is

de verwachting dat deze niet lager uitkomen, afhankelijk van de mate waarin de organisatie
daarvan gebruik gaat maken. Een en ander is opgenomen in de begroting en meerjarenraming.
Personeel
Niet van toepassing
Juridisch/Risico’s
Niet van toepassing

6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
De interne organisatie zal op de hoogte gebracht worden van het contract met de nieuwe
accountant, opdat bestaande werkinstructies – bijvoorbeeld in het kader van
projectcertificeringen –de naleving van de nieuwe overeenkomst niet zullen frustreren.
Nadat uw vergadering het besluit tot aanwijzing heeft genomen zal dit op internet op de
gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

7. Verdere aanpak, procedure, planning
De overeenkomst zal worden gesloten. Daarnaast zullen in 2011 gesprekken plaatsvinden met
het Hoogheemraadschap van Delfland en de RBG ter voorbereiding op een gezamenlijke
aanbesteding.

8. Evaluatie
Niet van toepassing
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris-directeur,
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