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VOORSTEL 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Continueren accountantsdiensten door huidige opdrachtnemer 
Verspreiden Nee 
Contactpersoon Sabien von dem Borne 
Eenheid Staf 
E-mail s.vondemborne@regiogv.nl 
Kenmerk 18.0002803 
Datum 19 maart 2018 

 
Voorstel 
Instemmen met het niet in concurrentie aanbesteden van de opdracht betreffende dienstverlening van 
de accountantsdiensten, maar deze dienstverlening te continueren bij haar huidige opdrachtnemer 
voor maximaal vijf (5) jaar, na afloop van de huidige overeenkomst. 
 
Kernboodschap 
De gemeenschappelijke regeling ‘Regio Gooi en Vechtstreek’ is voornemens om de dienstverlening 
van haar accountantsdiensten verleend door haar huidige opdrachtnemer te continueren voor 
maximaal vijf (5) jaar, na afloop van de huidige overeenkomst. 
 
Aanleiding 
Artikel 34, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek bepaalt dat het 
algemeen bestuur de accountant aanwijst die belast wordt met de controle van de jaarrekening. 
Middels het controleprotocol 2014-2018 is drs. S. Hofsteenge RA benoemd als controlerend 
accountant van de Regio Gooi en Vechtstreek voor de periode 2014 tot en met 2018. Op grond 
hiervan dient derhalve met ingang van boekjaar 2019 een nieuwe accountant benoemd te worden.  
 
Doel 
De Regio wenst de continuïteit van het proces van de specifieke dienstverlening op het gebied van het 
sociaal domein en de verantwoording daarvoor aan haar gemeenten voor de komende vijf jaar voort 
te zetten. Daarnaast is ook de opgebouwde kennis van de organisatie van toegevoegde waarde om de 
continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen, temeer gezien het feit dat de Regio een 
aantal complexe ontwikkelingen doorgaat (ontvlechting RAV, (deel-)integratie GGD). 
 
Argumenten 
De gemeenschappelijke regeling ‘Regio Gooi en Vechtstreek’ (verder te noemen de Regio) is 
voornemens om, dienstverlening van haar accountantsdiensten verleend door haar huidige 
opdrachtnemer te continueren voor maximaal vijf (5) jaar, na afloop van de huidige overeenkomst.  
De motivatie om de opdracht niet in concurrentie aan te besteden is in eerste aanleg als volgt:  
De Regio voert namens haar regiogemeenten het uitvoeringsprogramma uit op het gebied van het 
sociaal domein. In de afgelopen twee jaar heeft de huidige opdrachtnemer voor de Regio in het 
algemeen en de controle op de uitgaven in het sociaal domein in het bijzonder. De huidige 
opdrachtnemer heeft middels past-performance aangetoond te voldoen aan de aan hem gestelde 
eisen rondom o.a. de kwaliteit van de dienstverlening. 
  
Bij het sociaal domein is daarbij inhoudelijk kennis opgebouwd over de wijze van verantwoording 
binnen de inkoopsystematiek ‘Dynamisch Contracteren en Beheren’, welke ontwikkeld is in de Regio 
en wat momenteel geschaard kan worden onder de noemer OpenHouse. Deze kennisopbouw geldt 
zowel voor wat betreft de verantwoording op de inkoop en het contractbeheer, als voor de 
verantwoording op de uitgaven binnen het sociaal domein welke middels het zogenaamde ‘Digitaal 
Leefplein’ verlopen.  
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Zowel de Regio als de betrokken gemeenten waaraan de Regio verantwoording aflegt over de 
specifiek opgebouwde kennis binnen het sociaal domein, achten de opgedane kennis van grote 
toegevoegde waarde en zijn van mening dat deze kennis nog verder doorontwikkeld dient te worden.  
De Regio wenst daarom ook de continuïteit van het proces van deze specifieke dienstverlening op het 
gebied van het sociaal domein en de verantwoording daarvoor aan haar gemeenten voor de komende 
vijf jaar voort te zetten.  
 
De Regio is er zich van bewust dat dit in afwijking is op de huidige vigerende regelgeving en heeft 
daarom op basis van de motivatie een openbare kennisgeving aan overige marktpartijen gedaan om in 
het kader van vrijwillige transparantie vooraf haar voornemen kenbaar te maken. Deze 
vooraankondiging is op 18 februari jl. geplaatst op www.aanbestedingskalender.nl. In de aansluitende 
periode van 30 dagen, welke is gegeven als reactietermijn voor marktpartijen, zijn geen bezwaren 
gekomen op de voorgestelde procedure van de Regio van andere mogelijke gegadigden. Na het 
verstrijken van de termijn vraagt de Regio nu aan het algemeen bestuur een besluit nemen of zij 
overgaan tot het sluiten van een overeenkomst voor de duur van maximaal vijf (5) jaar aansluitend op 
de huidige overeenkomst.  
 
Los van de continuering binnen het sociaal domein heeft de Regio er behoefte aan dat de huidige 
opdrachtnemer ook de overige delen van de organisatie -welke voor verantwoording in aanmerking 
komen- in samenhang te beoordelen. De voornaamste reden hiervoor is dat juist door het ontstaan 
van het sociaal domein en de positionering daarvan binnen het openbaar lichaam ‘Regio Gooi en 
Vechtstreek’, de organisatie van de Regio gewijzigd is van een regionale dienstenorganisatie naar een 
regionaal programma gestuurde organisatie. Doordat andere organisatieonderdelen van de Regio een 
organisatorisch ondersteunende relatie hebben met het sociaal domein kan het geheel van de Regio 
niet los gezien worden van het sociaal domein.  
 
De huidige opdrachtnemer is zeer nauw betrokken geweest bij de omvorming (en de verantwoording 
daarvan) van de Regio van een dienstenorganisatie naar de nieuw programma-gestuurde organisatie. 
Ook hier is de opgebouwde kennis naar het oordeel van de Regio van waarde, die zij niet op basis van 
een openbare concurrentiestelling wenst te verliezen. Temeer gezien het feit dat een grote 
complexiteit is i.v.m. het ontvlechten van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en  
(deel)integratie met zowel de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en de Veiligheidsregio (VR). 
Eén van de cruciale onderdelen betreft daarbij het verbetertraject voortkomend uit de inkoopanalyse, 
om de interne en externe verantwoording goed op te zetten en te behouden. Hiervoor is continuïteit 
van dienstverlening van groot belang. 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Financiën 
n.v.t.  
 
Uitvoering 
Middels een vooraankondiging op aanbestedingskalender.nl, geplaatst op 18 februari 2018, is de 
markt gekend in het voornemen om de opdracht niet in concurrentie aan te besteden. In de 
aansluitende periode van 30 dagen, welke is gegeven als reactietermijn voor marktpartijen, zijn geen 
bezwaren gekomen op de voorgestelde procedure van de Regio van andere mogelijke gegadigden. 
Na het verstrijken van de termijn vraagt de Regio nu aan het algemeen bestuur in te stemmen met het 
niet in concurrentie aanbesteden van de opdracht betreffende dienstverlening van de 
accountantsdiensten, maar deze dienstverlening te continueren bij haar huidige opdrachtnemer voor 
maximaal vijf (5) jaar, na afloop van de huidige overeenkomst. 
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Bijlage(n) 
n.v.t.  


