RAADSVOORSTEL (via commissie)
COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 19 mei 2010
Onderwerp:
Gunning “Accountantscontrole gemeenten
Asten, Laarbeek, Someren en Veldhoven”.

Bijlage(n):

-1-

AGENDANUMMER: 5

Vergadering de
dato:
1 juni 2010

Agendanummer:

p.h.:

10.05.

WII

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
In de bijlage 1 Samenvatting proces en gunningsadvies is de procedure beschreven met
betrekking tot de aanbesteding van de accountant voor de gemeenten Asten, Laarbeek,
Someren en Veldhoven. De Raad wordt verzocht om het gunningsadvies te accorderen om de
opdracht te gunnen aan Ernst & Young te Eindhoven en de overige inschrijvers af te wijzen.
Het inkoopteam en de raadsleden van de gemeenten kunnen zich vinden in het
gunningsadvies.

Beslispunten
Het accorderen van het gunningsadvies om de opdracht te gunnen aan Ernst & Young te
Eindhoven en de overige inschrijvers af te wijzen.

Inleiding
Het inkooptraject “Accountantscontrole gemeenten Asten, Laarbeek, Someren en Veldhoven”
is afgerond en wordt beëindigd met een gunningsadvies aan de Raad.
Wat willen we bereiken
Dat de opdracht gegund wordt aan de “economisch meest voordelige inschrijvingen”.
Wat gaan we daarvoor doen
Het inkooptraject is doorlopen. Onderdeel van dit inkooptraject is een presentatie door de
inschrijvende accountantskantoren. Deze presentaties hebben plaatsgevonden op 13 en 14
april 2010. Tijdens beide presentatie-avonden was namens de Raad aanwezig dhr. Ronald
Beniers (PGA/PvdA) en namens de ambtelijke organisatie José Peerlings (afdeling Interne
Dienstverlening). Tijdens de tweede avond was ook aanwezig namens de Raad dhr. Frank van
de Kerkhof. Hij heeft niet deelgenomen aan de beoordelingen.
Op de tweede presentatie-avond is na de laatste presentatie de totale beoordeling afgerond.
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Mogelijke Alternatieven
Niet accoord gaan met het gunningsadvies.
Risico’s
Indien niet accoord wordt gegaan met het gunningsadvies heeft de gemeente Asten geen
accountant.
Wat mag het kosten
Interim controle gemeente Asten
Controle jaarrekening gemeente Asten
Natuurlijke adviesfunctie gemeente Asten

€ 9.000,=
€ 9.000,=
€ 4.000,=

Bijgaand treft u aan:
- Bijlage 1 Samenvatting proces en gunningsadvies

Voor u ligt ter inzage:
- Bijlage 2 Beoordelingsmatrix
Gezien de vertrouwelijkheid van bijlage 2 zal deze bijlage niet meegestuurd worden maar
ter inzage gelegd worden bij de griffier.
- Verslag van de commissie Algemene Zaken & Control d.d. 19 mei 2010
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