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Gunningsadvies werkgroep aanbesteding accountant   

 
Inleiding 
Het lopende contract voor accountantsdiensten (incl. 1 jaar verlenging) loopt af met het jaarverslag 
over het boekjaar 2014. Op grond van het bepaalde in artikel 217, lid 2 van de provinciewet wordt 
de accountant door Provinciale Staten aangewezen. Omdat de dienstverlening van de accountant 
(over de contractperiode 2015-2018) hoger is dan € 207.000,- dient de opdrachtverlening via de 
Europese aanbestedingsprocedure plaats te vinden. 
 
Voor deze aanbesteding is een ambtelijke werkgroep gevormd bestaande uit: 

De heer T. van den Berg, (financiën, voorzitter werkgroep) 
De heer K. Woerden (sr. Adviseur P&C, secretaris werkgroep) 
De heer P. Liedekerken  (adjunct-grifier) 
De heer H. Bult (accounthouder Planning en Control) 
De heer G. de Vos (concern controller) 
De heer H. Klaassen (inkoopadviseur) 
De heer D. Pijnacker (jurist) 

 
Vanuit Provinciale Staten is een begeleidingsteam gevormd, bestaande uit: 

De heer S.J. Kok (D66) 
De heer J. Kramer (VVD) 
De heer A. Stuivenberg (SP) 
De heer J.J. van Wieren  (CDA) 

 
Aanbesteding 
Deze aanbesteding heeft plaatsgevonden conform de Europese Richtlijn voor overheidsopdrachten 
en is op 8 januari 2015 gepubliceerd via aanbestedingskalender.nl. Hierbij is de zogenaamde 
openbare, dat wil zeggen niet getrapte procedure gevolgd. De termijn voor inschrijving is gesloten 
op 23 februari 2015. De volgende partijen hebben een inschrijving gedaan. 
• PricewaterhouseCoopers (PwC) 
• BDO 
 
Selectie 
De ontvangen offertes zijn eerst getoetst aan de in de offerteaanvraag opgenomen selectiecriteria 
die als uitsluitingscriteria gelden. Alle partijen voldoen alle gestelde selectiecriteria. 
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Beoordeling 
Vervolgens zijn de offertes door de individuele leden van de werkgroep beoordeeld op de aspecten 
kwaliteit, zonder kennis te hebben van de geoffreerde prijs. Na de individuele beoordeling zijn de 
toegekende ‘scores’ naast elkaar gelegd en is door de werkgroep consensus bereikt over de 
definitieve ‘score’ per subonderdeel. De beoordelingen zijn voorzien van argumentatie besproken 
met het begeleidingsteam vanuit Provinciale Staten. Na vaststelling van de definitieve scores voor 
het aspect kwaliteit zijn de enveloppen met prijzen geopend. 
 
Geconcludeerd is dat PwC op zowel het onderdeel kwaliteit als op het onderdeel prijs de beste 
inschrijving hebben gedaan. Hiermee betreft dit de economisch meest voordelige inschrijving. 
 
Vervolgens heeft met beide inschrijvers een verificatiegesprek plaatsgevonden, in het bijzijn van de 
werkgroep en het begeleidingsteam. Deze gesprekken hebben niet geleid tot een andere uitkomst 
ten aanzien van de economisch meest voordelige inschrijving.  
 
Gunningsadvies 
Op grond van de beoordeling is door het gezamenlijke team vastgesteld dat de inschrijving van 
PricewaterhouseCoopers de economische meest voordelige aanbieding bevat. PwC scoorde met 
name goed op de onderdelen: ‘natuurlijke adviesfunctie’, de controleaanpak rondom 
‘rechtmatigheid’ alsmede de wijze van ‘communicatie met Provinciale Staten’.  
 
Vervolg van de procedure. 
Het gunningsadvies zal ter bespreking worden geagendeerd voor de vergadering van de Commissie 
Bestuur & Samenleving van 15 april 2015 en vervolgens voor de vergadering van Provinciale Staten 
op 29 april 2015. Tegelijkertijd wordt het advies onder voorbehoud van goedkeuring door 
Provinciale Staten ter kennis gebracht van de inschrijvers.  
 
Opdrachtverstrekking 
Bij positieve besluitvorming door Provinciale Staten zal formeel opdracht worden verstrekt en een 
overeenkomst worden gesloten met PwC. Na bekendmaking van het voornemen tot gunning kunnen 
partijen nog voor een periode van 20 dagen bezwaar maken. Na verloop van de bezwaartermijn zal 
de gunning definitief worden waarna de nieuwe contractperiode start met ingang van 1 juni 2015.  
 
De voorzitter van de projectgroep 
T. van den Berg 
 
 
 
 
 
 


