Memo Algemeen Bestuur
Benoeming accountant 2020 en verder.
Inleiding:
De Recreatieschappen alsmede de Coöperatie Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG) en de daaraan
gelieerde Stichting staan vanwege de afloop van het contract met de huidige accountant, Baker Tilly, aan de
vooravond van een gezamenlijke Europese aanbesteding voor de selectie van een accountant. Gezien de
uitdrukkelijke wens van Staatsbosbeheer om voor alle recreatieschappen dezelfde accountant te contracteren
is, gelet op de te verwachten totaalwaarde van de opdracht gedurende de looptijd van ca. € 400.000,-, de
Europese Richtlijn 2014/24/EU van toepassing.
Aanpak:
Staatsbosbeheer treedt op als penvoerder van de aanbesteding namens de vier Recreatieschappen,
Coöperatie Beheer Groengebieden en de daaraan gelieerde Stichting (verder genoemd als: “entiteiten”). De
uitvoering van de aanbesteding zal plaatsvinden op basis van het bestaande inkoopmandaat van
Staatsbosbeheer de zgn. mandaatregeling (bijlage I) en het actuele inkoopbeleid (bijlage II)
Op grond van de financiële verordeningen van de Recreatieschappen benoemt het Algemeen Bestuur van de
verschillende entiteiten een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
Gezien de huidige ontwikkelingen en vigerende regelgeving adviseren wij het volgende:
Zoals bekend hebben er na een moeizame start in 2019 (over boekjaar 2018) wederzijdse investeringen
plaatsgevonden in de relatie met - en werkwijze van de huidige accountant, welke hebben gerendeerd in een
doelmatige en tijdige realisatie van de controle van boekjaar 2019. Teneinde tot een optimaal rendement op
de eerdere investering te komen stellen wij voor, binnen de vigerende kaders van het Inkoopbeleid 2019,
éénmalig, de opdracht voor de controle over boekjaar 2020 per entiteit, één op één aan Baker Tilly te gunnen .
Deze overbrugging zal middels een aparte opdracht, per entiteit, onder gebruikmaking van de eerder
overeengekomen condities plaatsvinden.
Een mogelijk nieuwe accountant voor het controlejaar 2020 zal vanwege de markt voor accountantscontrole
van lokale overheden naar verwachting leiden tot hogere kosten en mogelijke vertraging in het controleproces
vanwege wederzijdse forse investeringen in kennis en werkwijzen.
Tevens stellen wij voor om uiterlijk 31-12-2020 de Europese aanbesteding, voor de boekjaren 2021 en verder
afgerond te hebben. Het voordeel hiervan is dat er aansluitend ruimer de tijd is om een nieuwe accountant en
de uitvoeringsorganisatie qua processen en werkwijzen op elkaar af kunnen stemmen zodat herhaling van de
situatie tijdens de controle over boekjaar 2018 geminimaliseerd wordt.
Aansluitend zal het resultaat van deze aanbesteding, vergezeld van een gunningsadvies, ter goedkeuring aan
het Algemeen Bestuur voorgelegd worden.
De contactpersoon voor de aanbestedingsprocedure is de senior adviseur inkoop van Staatsbosbeheer, dhr. P.
Plate.
Bij deze het verzoek om bovenstaand advies over te nemen.
Gevraagd besluit AB:
In te stemmen met het advies.

Communicatie:
Na besluit AB zal offerte-uitvraag en gunning en aanbestedingsproces worden ingezet.
Bijlage 1 : Mandaatregeling SBB 2020
Bijlage 2: Inkoopbeleid Natuur en Recreatieschap IJsselmonde

