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Aan : Algemeen Bestuur Datum :  4 november 2020 Bijlagen : -

Steller : M. Glaudemans Onderwerp : Benoeming accountant 

Algemene toelichting
De Controleverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014, art. 2 lid 1 schrijft voor dat de 
accountantscontrole van de jaarrekening van de Veiligheidsregio wordt opgedragen aan een door 
het algemeen bestuur te benoemen accountant. 

Aanpak en vertegenwoordiging AB
Door de veiligheidsregio werd allereerst een marktverkenning gedaan waaruit een selectie van 
potentiele accountantskantoren volgde voor deze opdracht. Ook werd de haalbaarheid van een 
aanbesteding voorafgaand aan de controle van boekjaar 2020 afgewogen.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli jl. werd vervolgens afgesproken dat 
dhr. Hellegers en dhr. van de Mortel namens het bestuur de opdracht voor de accountantscontrole 
die de veiligheidsregio aanbesteedt zouden beoordelen. 

De opgestelde offerte-aanvraag en het programma van eisen werden door beide bestuurders 
beoordeeld, waarna aanbevelingen ten aanzien van onder andere de prijsstelling en de 
communicatie richting management en bestuur werden opgenomen en de vier geselecteerde 
accountantskantoren werden aangeschreven. 

Selectieproces en bevindingen 
Op basis van de van tevoren gezamenlijk vastgestelde gunningscriteria is door de projectgroep de 
offerte en de gegeven presentatie van de enige aanbieder, Baker Tilly, beoordeeld. Bij de 
beoordeling bleek Baker Tilly aan alle gestelde eisen te voldoen en ruimschoots aan de gewenste 
kwaliteit te voldoen, met een score van Goed.  De door de partij ingediende prijs lag binnen de 
gestelde bandbreedte en is in vergelijking met het tarief van de huidige leverancier scherp te 
noemen. 

Baker Tilly heeft vervolgens de voorlopige gunningsbeslissing ontvangen en een verificatiegesprek 
vond inmiddels plaats ter voorbereiding op de definitieve gunning, waarna het contract kan worden 
getekend.

Naast de benoeming zal de veiligheidsregio de voorzitter en de eerder betrokken AB-leden 
uitnodigen voor een kennismakingsgesprek als vertegenwoordigers van het bestuur, gepland in 
oktober/november 2020.

Voorstel    
AGP 8



Procesgang
Processtap Datum

Dagelijks bestuur ter bespreking 03-06-‘20

Algemeen bestuur ter bespreking 01-07-‘20

Dagelijks bestuur ter instemming 07-10-‘20

Algemeen bestuur ter vaststelling 04-11-‘20

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de benoeming van Baker Tilly tot accountant van Veiligheidsregio 
Brabant-Noord.

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk Paraaf:  ……………
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