
    

 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/document: 17. - I17. 

 

  
Datum vergadering: 17 oktober 2017 
Datum voorstel: 9 oktober 2017 
Nummer:   6A 
Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2017-2019. 
  
 
 

Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen uw raad voor te besluiten: 
 
De opdracht tot accountantscontrole voor de gemeente Tubbergen met ingang van de jaarrekeningcontrole 
2017 voor een periode van drie jaar - met de mogelijkheid tot eenzijdige verlenging van de overeenkomst met 
nog eens twee jaar- aan Eshuis Registeraccountants te gunnen, mits eenzelfde besluit wordt genomen door de 
gemeenteraad van Dinkelland en het algemeen bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen. 

Samenvatting van het voorstel 
De gemeente Tubbergen, de gemeente Dinkelland en Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen hebben een gezamenlijke aanbesteding gehouden voor de accountantscontrole 2017-2019. Het 
aanbestedingstraject is begeleid door een selectiecommissie, bestaande uit de beide raadsgriffiers, de 
voorzitters van de auditcommissies van de gemeente Tubbergen en de gemeente Dinkelland, de beide 
(roulerende) voorzitters van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (=beide burgemeesters), en de 
concerncontroller. De aanbesteding heeft geleid tot een offerte van één inschrijver die voldoet aan alle gestelde 
criteria. 

Aanleiding voor dit voorstel 
Op 1 juli 2017 liep de overeenkomst af die de gemeente Tubbergen samen met de gemeente Dinkelland en 
Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen had met BDO. Hierin zat nog wel een optie van 
één jaar, maar deze is niet gelicht. De jaarrekening 2016 was derhalve de laatste jaarrekening die BDO op basis 
van het huidige contract heeft gecontroleerd. 

Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Het met ingang van de jaarrekening 2017 sluiten van een overeenkomst voor de accountantscontrole van de 
gemeente Tubbergen met Eshuis Registeraccountants. 

Argumentatie  
Uw raad heeft op 10 juli jl. besloten de voorzitter van de auditcommissie en de griffier te machtigen om de 
gemeenteraad van Tubbergen te vertegenwoordigen in de selectiecommissie tijdens de Europese 
aanbestedingsprocedure voor accountantsdiensten. De Europese aanbestedingsprocedure is gezamenlijk 
georganiseerd met de gemeente Dinkelland en de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen. De selectiecommissie had de opdracht om de aanbesteding voor te bereiden, de inschrijvingen te 
beoordelen en een gunningsbesluit voor te bereiden.  
De formele aankondiging van de aanbesteding heeft geleid tot een offerte van één inschrijver, Eshuis 
Registeraccountants. De inschrijver voldoet aan alle gestelde criteria, zodat de selectiecommissie adviseert de 
opdracht tot accountantscontrole op de jaarrekeningen 2017, 2018 en 2019 Tubbergen, Dinkelland en 
Noaberkracht te gunnen aan Eshuis Registeraccountants. In de aanbesteding is tevens een eenzijdige optie 
voor nog eens twee jaar opgenomen (2020 en 2021). 

Externe communicatie 
De inschrijver dient van het voorgenomen gunningsbesluit in kennis te worden gesteld. 

Financiële paragraaf 
Op basis van de door Eshuis Registeraccountants geoffreerde bedragen dient het budget voor de 
accountantscontrole in de begroting structureel te worden verhoogd met € 29.950,--.  
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Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Aan de gemeenteraad van Dinkelland en aan het Algemeen bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt een gelijkluidend voorstel ter besluitvorming voorgelegd. 

Bijlagen 
Geen. 

Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
de auditcommissie van de raad van de gemeente Tubbergen, 
 
de griffier,     voorzitter en vertegenwoordiger auditcommissie, 
 
 
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar  H.B.J. Oude Luttikhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergadering presidium  

Besluit presidium: o om advies naar commissie 

X rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 

o naar raad ter kennisname 

o anders, namelijk: 

 

Vergadering commissie  

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  

o advies het voorstel af te wijzen 

o anders, namelijk:  

Opmerkingen:  

Paraaf commissiegriffier:   

 



   

 

 

Raadsbesluit  

 

Zaak-/document: 17. - I17. 

 

 
  
Datum: 17 oktober 2017 
Nummer:   6B 
Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2017-2019. 
  

 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 

gelezen het voorstel van de auditcommissie, nr. 6A; 

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de gemeentewet; 

 

besluit: 

De opdracht tot accountantscontrole voor de gemeente Tubbergen met ingang van de jaarrekeningcontrole 
2017 voor een periode van drie jaar - met de mogelijkheid tot eenzijdige verlenging van de overeenkomst 
met nog eens twee jaar- aan Eshuis Registeraccountants te gunnen, mits eenzelfde besluit wordt genomen 
door de gemeenteraad van Dinkelland en het algemeen bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 oktober 2017, 
De raadsgriffier, De voorzitter, 

{HELGAL} {WILMIENH} 
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
 
 
 


