Voorstel
Aan
het Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt
8

Onderwerp
Aanbesteding accountantscontrole boekjaar 2017 t/m 2020

Datum
14 juli 2017

Inleiding
Het huidige contract met de accountant is afgelopen. Op grond van de aanbestedingswetgeving
moet een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. Het aanbesteden van dergelijke dienstverlening kan
een tijdrovende bezigheid zijn. Daarom wordt voorgesteld te kiezen voor een
dienstverleningsperiode van vier jaar. De keuze voor een accountant is op grond van de
gemeenschappelijke regeling voorbehouden aan uw Algemeen Bestuur.
Toelichting
Het Inkoopbureau West-Brabant ondersteunt de BWB bij het aanbestedingstraject. Gelet op de
vermoedelijke opdrachtgrootte wordt het traject van een Europese aanbesteding gevolgd. In
verband met het tijdig kunnen uitvoeren van controles op de belastingopbrengsten, moet de te
selecteren accountant uiterlijk 1 december 2017 van start kunnen gaan. Rekening houdend met
diverse termijnen, betekent dit uiteindelijk dat de uitvraag op 17 juli via TenderNed moet
plaatsvinden. Het (concept-) programma van eisen is bij dit voorstel gevoegd. Bij het bepalen van
de gunningscriteria is nadrukkelijk rekening gehouden met de kwaliteiten die van de accountant
worden gevraagd.

Voorstel
Uw Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. in te stemmen met het starten van een aanbestedingstraject voor accountantscontroles
voor de boekjaren 2017-2020;
2. het Programma van Eisen Accountantscontrole boekjaar 2017 t/m 2020 vast te stellen;
3. zich uit te spreken of, en zo ja welke leden van het AB plaats willen nemen in het
beoordelingsteam.

Besluit

Van
het Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt
8

Onderwerp
Ontwerp programmabegroting 2018 BWB

Datum
14 juli 2017

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant,
gelezen:
het voorstel met boven aangehaald onderwerp;
gezien:
de beraadslagingen op voornoemde datum;

gelet op:
de Aanbestedingswet c.a.;
de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant,
besluit:
1. in te stemmen met het starten van een aanbestedingstraject voor accountantscontroles voor de
boekjaren 2017-2020;
2. het Programma van Eisen Accountantscontrole boekjaar 2017 t/m 2020 vast te stellen;
3. zich uit te spreken of, en zo ja welke leden van het AB plaats willen nemen in het

beoordelingsteam.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 juli 2017.
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris,
de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen

drs. Th.J.J.M. Schots

