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O P L E G N O T I T I E  

 
 
 
Onderwerp Benoeming accountant 

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder T. van Bekkum 

Auteur G.A. Hoogendijk 

Bijlagen 1. GEEN. 

Vergaderdatum 13 januari 2016 

Agendapunt 5 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

      

OR/GO  OR       GO 

 

Conceptbesluit 

1. Deloitte Accountants tot huisaccountant voor de VRF te benoemen per 1 juli 2016 voor de 
controlejaren 2016-2019.  

 
Inleiding 

De benoeming van de huidige huisaccountant PWC verloopt na afloop van de jaarrekeningcontrole 2015. 
Op basis van een gedegen selectieproces – i.c. offerte beoordeling door brede ambtelijke delegatie en 
selectiegesprekken met ambtenaren en bestuurders – onder voorzitterschap van T. van Bekkum, is 
Deloitte Accountants als beste uit de bus gekomen. 
Op basis van het door u vastgestelde proces en op basis van dit selectieresultaat is de voorlopige 
gunning op 8 december jl. bekend gemaakt. Na dit benoemingsbesluit door het AB kan de gunning 
definitief worden gemaakt en kan benoeming per 1 juli aanstaande plaatsvinden. 

 
Beoogd effect 

Op basis van de Controleverordening Veiligheidsregio Fryslân wordt de accountant door het AB 
benoemd.  

 
Argumenten 

1. Op basis van offertes en onderbouwing van de offertes in de selectiegesprekken kwam Deloitte 
Accountants als beste naar voren qua prijs/kwaliteitverhouding. Daarbij is onder meer gekeken naar 
de wijze waarop certificerende functie van de accountant wordt ingevuld bij de steeds scherper 
wordende standaarden voor accountantscontrole. Ook is met nadruk gekeken op welke wijze de 
accountantskantoren invulling geven aan de natuurlijke adviesfunctie. 
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Kanttekeningen/risico’s 

De mate waarin de VRF-organisatie ‘in control’ blijft en de mate waarin de accountant kan steunen op 
intern uitgevoerde controles is van invloed op uiteindelijke prijsstelling. 

 
Financiële consequenties 

De door Deloitte Accountants geoffreerde bedragen voor accountantscontrole en daaraan gerelateerde 
dienstverlening past binnen het beschikbare budget van € 45.000 incl. BTW. 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Op basis van AB-besluitvorming wordt de voorlopige gunning op 20 januari a.s. omgezet in een 
definitieve gunning, waarna de formele benoeming op 1 juli a.s. ingaat. 

 
Communicatie 

Niet van toepassing. 

 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


