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VOORSTEL

1. BDO Audit en Assurance BV aanwijzen als controlerend accountant voor de verslagjaren 
2023 t/m 2026, zoals bedoeld in artikel 109, lid 2, van de Waterschapswet.

2. De in uw opdracht – door de auditcommissie – aangewezen selectiecommissie decharge te
verlenen en op te heffen

SAMENVATTING

In de vergadering van het algemeen bestuur van 15 februari 2022 is besloten om de 
accountantsdiensten - inzake controle van de jaarrekening - aan te besteden. Het argument 
hiervoor was, dat van de maximaal toegestane contractduur van het huidige contract gebruik is 
gemaakt. Ten behoeve van de aanbesteding heeft u een procesvoorstel vastgesteld. 

Via uw besluit t.a.v. het procesvoorstel heeft u de auditcommissie het mandaat verleend, om een 
selectiecommissie aan te wijzen. Aan deze selectiecommissie is de opdracht gegeven om de 
aanbesteding van accountantsdiensten te realiseren, op basis van een programma van eisen. 

In uw vergadering van 31 mei 2022 heeft u het programma van eisen voor de aanbesteding van 
accountantsdiensten vastgesteld. Ook heeft u de selectiecommissie gemachtigd, om in de geest 
van het programma van eisen, noodzakelijke keuzes te maken om de aanbesteding succesvol af te 
ronden. 

Op basis van de haar toegekende bevoegdheid, biedt de selectiecommissie u de - op basis van uw 
programma van eisen - geselecteerde accountant aan. Hiermee wordt invulling gegeven aan de  
laatste stap van het door u vastgestelde procesvoorstel. Derhalve wordt u gevraagd om, naast het 
aanwijzen van de accountant, de selectiecommissie decharge te verlenen.       

Er is uitvoering gegeven aan een Europese aanbestedingsprocedure. Ter voorbereiding op deze 
procedure is een marktconsultatie gehouden. Deze communicatieve aanpak heeft ertoe geleid, dat 
er twee inschrijvingen zijn gedaan. Beide inschrijvingen zijn door de selectiecommissie beoordeeld 
op zowel kwaliteit als prijs. Op basis van de waarderingen van de inschrijvingen is BDO Audit en 
Assurance BV. (hierna: BDO)  als economisch meest voordelige inschrijving beoordeeld. Definitieve
gunning zal plaatsvinden nadat u de accountant heeft aangewezen.  

Voorgesteld wordt om BDO aan te wijzen als controlerend accountant voor de verslagjaren 2023 
t/m 2026. Onderdeel van de voorwaarden van de aanbesteding vormt de bepaling, dat de 
inschrijver de controle van de jaarrekening voor minimaal 4 jaren (t.a.v. boekjaren 2023 t/m 2026) 
aanbiedt. Ook is er een optie in de overeenkomst opgenomen om – onder gelijkblijvende 
voorwaarden – deze termijn met twee maal twee jaren te verlengen. Hiertoe dienen beide 
contractpartijen in te stemmen. De maximale looptijd van de te sluiten overeenkomst bedraagt 
daarmee acht jaren.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
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Tijdig en binnen de gewenste bestuurlijke kaders aanwijzen en contracteren van een accountant met 
ingang van boekjaar 2023.

KADER
De jaarstukken van ons waterschap dienen volgens de Waterschapswet te worden gecontroleerd door
een daartoe gekwalificeerde accountant. In de Waterschapswet is ook bepaald dat het algemeen
bestuur de accountant aanwijst die de controle van de jaarrekening uitvoert.

In de controleverordening van WDODelta is bepaald, dat het algemeen bestuur het programma van
eisen vaststelt op basis waarvan de aanbesteding plaatsvindt. 

ARGUMENTEN
Op hoofdlijnen bestond het bestek uit het programma van eisen en uit de volgende gunningscriteria:

A. Gunningscriteria met betrekking tot kwaliteit; totaal weging 75%
- Uitvoering dienstverlening; weging 20%
- Specifieke deskundigheid en samenstelling team; weging 20%
- Samenwerking met bestuur & organisatie en invulling v/d adviesfunctie; weging 20%
- Presentatie; weging 15%
B. Gunningcriteria met betrekking tot prijs; totaal weging 25%

Op basis van uw besluit is een Europese openbare aanbestedingsprocedure gestart. Twee partijen 
hebben uiteindelijk een inschrijving ingediend. De inschrijvingen zijn beoordeeld op de bovenstaande 
gunningscriteria, zoals door het algemeen bestuur vastgesteld. Beide inschrijvers hebben als 
onderdeel van het beoordelingsproces een presentatie verzorgd. De uitkomst van de totale 
beoordeling toont een substantieel verschil in de kwaliteit van de beide inschrijvers. BDO is als 
economisch meest voordelige inschrijving beoordeeld. Hiervan zijn beide inschrijvers in kennis 
gesteld, via bekendmaking van het voornemen tot gunning. 

Het door u vastgestelde programma van eisen is geheel vervat in de contractuele voorwaarden bij de  
aanbesteding, met uitzondering van de bepaling dat de eerste verlenging van de overeenkomst (t.a.v. 
boekjaren 2027 en 2028) enkelzijdig door WDODelta kan plaatsvinden. De huidige verhoudingen in de
markt vormden voor de selectiecommissie aanleiding om deze bepaling te versoepelen. De verlenging
vindt plaats met wederzijdse instemming. Hiertoe is een concreet verzoek door BDO gedaan, bij de 
nota van inlichtingen.    

In het programma van eisen is rekening gehouden met de gevolgen van het Wetsvoorstel 
“Wetversterking decentrale rekenkamers”, dat recent door de Eerste Kamer is vastgesteld. Het 
programma van eisen (en daarmee de nu te sluiten overeenkomst) voorziet in voorwaarden om 
invoering van het rechtmatigheidsoordeel te faciliteren. 

FINANCIËN
Onderdeel van uw besluit tot vaststellen van het programma van eisen, vormde het voornemen tot het 
wijzigen van het financieel meerjarig kader m.b.t. de kosten van de accountantsdiensten; met ingang 
van boekjaar 2023. Mede op basis van de marktconsultatie is in mei 2022 de verwachting 
gecommuniceerd, dat de kosten voor de controle zouden stijgen tot € 75.000 (excl. BTW) per jaar. 
Deze wijziging is overeenkomstig uw besluit meegenomen in de begroting 2023.

Uitkomst van de aanbesteding is, dat de economisch meest voordelige inschrijver een aanbieding 
doet van €80.000 (excl. BTW) voor de controle jaarstukken. Daarmee raakt de inschrijving aan het 
door u vastgestelde maximale bedrag, voor dit onderdeel van de dienstverlening. Er is daarom sprake 
van een marginale structurele lastenverhoging t.a.v. het actuele meerjarig financieel kader van €5.000 
(excl. BTW). Deze autonome ontwikkeling zal worden opgenomen in de begrotingsbrief 2024.    

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
N.v.t.
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BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
N.v.t.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
De inschrijvers zijn in kennis gesteld van het voornemen tot gunning.

COMMUNICATIE 
N.v.t.

VERVOLG / UITVOERING
De termijn voor het indienen van bezwaar t.a.v. het voornemen tot gunning door de inschrijvers is 
begin januari verlopen. Er zijn geen bezwaren ontvangen. Indien u besluit tot aanwijzing van BDO zal 
over worden gedaan tot definitieve gunning. Hiermee wordt invulling gegeven aan de laatste stap van 
het door u vastgestelde procesvoorstel. Derhalve wordt u gevraagd om, naast het aanwijzen van de 
accountant, de selectiecommissie decharge te verlenen en op te heffen. 

BIJLAGEN
-

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


