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Vergadering:

□ algemeen bestuur

Onderwerp:

Accountantsdiensten

Voorstel/beslispunten:

Het AB wordt voorgesteld om:
1.

d.d. 29-11-2017

Het contract met Flynth Accountants BV te verlengen voor het boekjaar
2017 te verlengen.

2.

In 2018 opnieuw afweging maken over continuering huidige contract of
nieuwe aanbestedingsronde

Bijlage(n):

geen

Toelichting
In het AB van 24 september 2014 is besloten om na een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure de accountantsdiensten te gunnen aan Flynth Accountants BV. Dit was in eerste instantie
voor het verslaggevingsjaar 2014 en 2015. Vorig jaar is een verlenging voor 2016 voorgesteld en
door het AB geaccordeerd.
In verband met goede ervaringen en beperkte kosten heeft het Dagelijks Bestuur besloten u voor te
stellen om het contract met de huidige accountant ook voor het boekjaar 2017 te continueren. Het
aanstellen (en dus ook verlengen van een contract) van een accountant betreft een aangelegenheid
van het AB.
Beoogd effect
1.

geen tijdrovende en kostbare aanbestedingsprocedure

2.

continuering accountantsdiensten bij huidige accountant

Argumenten
1.1. Contractueel is GGD HN vrij om een nieuwe aanbestedingsronde te doen voor een nieuw
contract met mogelijk een andere accountant. Een nieuwe onderhandse aanbestedingsronde is
echter een tijdrovende (en dus kostbare) aangelegenheid, die op dit moment moeilijk in te
passen is.
1.2. De omvang van de opdracht is niet van dien aard dat grote kostenvoordelen van tussentijdse
aanbestedingen te verwachten zijn en dus lijkt het goed om de samenwerking met Flynth in
ieder geval voor boekjaar 2017 voort te zetten.
2.1. Flynth is goed ingewerkt in de organisatie. De interne organisatieontwikkeling volgen elkaar
snel op, Flynth is goed op de hoogte van de huidige en de gewenste situatie. Bovendien is het
DB en de organisatie tevreden over de samenwerking en houding van de accountant.
2.2. Gekozen wordt om in 2018 wederom een heroverweging te maken met de dan bekende
informatie. Het inkoopbeleid van de GGD biedt de mogelijkheid om deze opdracht enkelvoudig
onderhands aan te besteden.
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Kanttekeningen
Het niet kiezen voor een nieuwe aanbesteding is gezien de omvang van de opdracht niet
onrechtmatig.
Financiën
De bedragen van de controles blijven gelijk (met jaarlijkse indexatie) en vallen binnen de begroting.
Voorstel:
Het AB wordt voorgesteld om:
1.

Het contract met Flynth Accountants BV te verlengen voor het boekjaar 2017 te verlengen.

2.

De bedragen die hiermee gemoeid gaan, zijn voor 2017 (ex BTW):
a.

Controle GGD Hollands Noorden

€ 18.950

b. Controle Stichting JGZ Hollands Noorden
3.

€ 4.170
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