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Inschrijfformulier
Verklaring uitvoering werkzaamheden en overeenkomst
Ondergetekende verklaart dat hij/zij:
-

onvoorwaardelijk instemt met de Opdrachtomschrijving en het Programma van Eisen als
opgenomen in bijlage 1 van de offerteaanvraag; en

-

in geval van gunning van de raamovereenkomst bij de uitvoering van de opdracht volledig aan
deze opdrachtomschrijving en het Programma van Eisen zal voldoen; en

-

onvoorwaardelijk instemt met de voorwaarden van de overeenkomst als opgenomen in bijlage
2 van de offerteaanvraag.

Prijs
Ondergetekende verklaart dat in onderstaande prijs alle benodigde werkzaamheden voor het
uitvoeren van de opdracht verdisconteerd is/zijn, inclusief overheadkosten, kantoorkosten, reis- en
verblijfkosten, kosten voor verzekering etc..

Prijsformulier
Prijs in euro en exclusief BTW
Onze offerte betreft de kosten voor de
getrouwheids- en rechtmatigheidscontrole van
de jaarstukken (inclusief WNT) met inbegrip
van de uit te brengen managementletter, het
verslag van bevindingen bij de jaarrekening,
de af te geven controleverklaring bij de
jaarrekening en de werkzaamheden
voortvloeiend uit de met controle en
certificering samenhangende natuurlijke
adviesfunctie.

€ 19.880
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Kwaliteit
Adviespotentieel
A. De mate waarin de inschrijver een kritische, actief meedenkende en ondersteunende
rol vervult in het kader van de uitoefening van de natuurlijke adviesfunctie
U mag van ons verwachten dat wij een onafhankelijk en deskundig oordeel hebben en aan
bevindingen uit onze controle praktische adviezen koppelen. Deze adviezen gaan verder dan die
direct uit onze controle voortvloeien. Al onze adviezen vindt u terug in de besprekingen
(mondelinge rapportage en advisering) en de schriftelijke rapportages zoals de managementletter
en het accountantsverslag bij de jaarrekening. Door regelmatig bij u aanwezig te zijn en met u te
spreken, signaleren wij vroegtijdig risico’s en kansen. Onze medewerkers voorzien u dan ook direct
van feedback en advies, zodat u ook direct (voor zover dat nodig is) actie kunt ondernemen.
Natuurlijk advies, een natuurlijk onderdeel van ons handelen!
De wereld om ons heen verandert continu met een ongekende snelheid en intensiteit. Dat betekent
ook u hierin mee moet groeien en zoveel als mogelijk hierop anticipeert. Vanuit een krachtige,
gestroomlijnde organisatie, waarin de processen zo lean mogelijk worden georganiseerd en
uitgevoerd is het van belang dat u ook in figuurlijke zin sterk in beweging blijft. Aandacht voor
robuuste en fitte financiën en gevoel voor evenwicht en realiteit in de beheersing van de
organisatie en processen zijn en blijven hierin belangrijke randvoorwaarden.
In onze visie vraagt dit om een accountant die niet alleen achterom kijkt en de cijfers over het
(afgelopen) boekjaar controleert, maar ook en misschien wel vooral met u mee doet en vooruit
kijkt. Naast de informatie die wij tijdens de controle en frequente contacten met uw organisatie
delen en verkrijgen, kunt u erop rekenen dat wij continue op de hoogte zijn van en u zullen
informeren over actuele ontwikkelingen. Wij zien ons als uw “business partner” door samen met u
te kijken hoe uw specifieke situatie eruitziet, waar de prioriteiten in de controle en het advies
dienen te liggen en welke risico’s en beheersmaatregelen specifiek aandacht moeten krijgen. De
efficiency, resultaatgerichtheid en mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering krijgen ook
nadrukkelijk een plaats in onze werkzaamheden, adviezen en rapportages. Dit alles is gericht op
“samen in beweging blijven en verder ontwikkelen en verbeteren”.
Het voorgestelde team bezit ruimschoots de capaciteiten, kennis en ervaring (meer dan 75 jaar
kennis en ervaring in het lokaal bestuur in ons team!) om de natuurlijke adviesfunctie op een
moderne en bij uw organisatie passende wijze in te vullen en met adviezen te komen die passen
binnen de politieke omgeving van uw organisatie.

B. De maatregelen die de inschrijver neemt om er zorg voor te dragen dat hij op de
hoogte zal zijn van de organisatie RUD NHN en het werkgebied van de RUD NHN
Communicatie vinden wij cruciaal. Directe communicatie en regelmatig contact, dat is onze
filosofie. Zo blijven wij op de hoogte van alles wat er bij u speelt. Dit betekent ook dat wij direct
punten afwikkelen. Wij hebben een beperkte gelaagdheid in ons team, wat leidt tot korte
communicatielijnen en een slimmere controle met een kortere doorlooptijd. Daarnaast is dit
efficiënter en leidt het door de inzet van zeer ervaren krachten tot meer waardevolle adviezen
inzake de natuurlijke adviesfunctie aan u. Hiermee zullen wij echt het verschil maken. Vandaar dat
ons motto is “slimmer controleren door meer ervaring”.
Wij geloven nadrukkelijk niet in een accountantscontrole vanaf de laptop in een afgesloten kamer
met af en toe een email. Daarom voeren wij onze werkzaamheden bij u ter plaatse uit: van
plannignsfase tot balanscontrole. Wij willen niet alleen lezen wat er is gebeurd, maar ook horen
wat er speelt en daarover het gesprek aangaan met u en uw medewerkers. Dan wordt controle
waardevol, realiseren wij samen met u maximale toegevoegde waarde en zien wij (samen met u)
de kansen en de risico’s. Alleen zo kunnen wij u proactief adviseren en kijken wij niet alleen
achterom. Wij zoeken u dus op en stellen de vragen op het moment dat we ze moeten stellen.
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Door onze beperkte gelaagdheid en regelmatige aanwezigheid kunt u er ook vanuit gaan dat als wij
een standpunt hebben ingenomen, wij daar niet op terug zullen komen. Wanneer wij een
standpunt innemen, is iets ook echt af.
Onze jaarlijkse gezamenlijke risicoanalyse en ‘in control’-scan leveren een scherpe foto op van uw
organisatie. U krijgt bevestiging van reeds goed ingerichte processen en tevens direct inzicht in het
verbeterpotentieel van uw organisatie. Zo leggen wij samen (want dit doen wij met ons gehele
team en de medewerkers van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord die direct bij de
controle betrokken zullen zijn) een solide basis voor de verdere controle en maken wij een
controleaanpak op maat, waarin ook uw eigen speerpunten een plaats krijgen. Samen met u
stellen wij het controleplan op en rapporteren u direct onze belangrijkste eerste waarnemingen. Bij
de uitvoering van onze verdere controlewerkzaamheden haken wij zo veel als mogelijk aan bij de
reeds door u uitgevoerde (interne) controlewerkzaamheden. Onze vervolgplanning sluit aan bij uw
p&c-cyclus en wij maken haalbare afspraken over wat wanneer beschikbaar is. Voorafgaand aan de
jaarrekeningcontrole actualiseren wij onze risicoanalyse en benoemen (samen met u) de
belangrijkste aandachtspunten voor de controle. Door in contact te blijven zijn wij dus permantent
op de hoogte van wat er bij u speelt.
Uw gemeenschappelijke regeling wordt bediend vanuit ons kantoor in het hart van Noord-Holland.
Op dit kantoor hebben wij een hecht team met professionals in de publieke sector, van collega’s die
bewust gekozen hebben voor de controle van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen,
provincies en waterschappen. Hierdoor is er veel kennis en ervaring beschikbaar voor u. De in te
zetten medewerkers zijn daarnaast allen woonachtig in het werkgebied van de Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Dit brengt een grote mate van regionale bekendheid en
betrokkenheid bij de klanten waarvoor wij werken mee.

C. De te hanteren procedure bij adviesvragen naast de controle jaarrekening en interim
controle
Naast de verplichte accountantscontrole, mag u van ons verwachten dat wij de natuurlijke
adviesfunctie op een dynamische, proactieve en veelzijdige manier invullen. Onze traditionele rol
van controle achteraf is verschoven naar het meedenken (binnen de natuurlijke adviesfunctie)
vooraf. Indien nodig, voorzien wij u ook buiten de periodieke overlegmomenten van gevraagd en
ongevraagd advies. Wij spelen daarmee in op behoeften van bestuur en management!
Wij vullen onze natuurlijke adviesrol in door informatie te geven aan het Algemeen Bestuur, het
Dagelijks Bestuur, de directeur en het (financieel) management. Hierbij besteden wij aandacht aan
de thema’s die wij tijdens de gezamenlijk uitgevoerde risicoanalyse als belangrijk hebben benoemd
voor de komende jaren. De natuurlijke adviesfunctie is daarmee onlosmakelijk verbonden aan onze
controlerende en certificerende functie. Het levert u geen extra lasten (dus geen meerwerk), maar
wel een meerwaarde op. Om onze controleaanpak en natuurlijke adviesfunctie goed in te kunnen
vullen, is in onze visie samenwerking het kernbegrip. Onze werkwijze is gericht op het bereiken
van de gezamenlijke doelen door wederzijdse kennis, ervaring en deskundigheid optimaal te
benutten. Dit lukt alleen door elkaar regelmatig te spreken. Niet alleen tijdens de uitvoering van de
controlewerkzaamheden op de werkvloer, maar ook vooraf en achteraf. De kracht van de
samenwerking tussen de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en ons kantoor moet
gebaseerd zijn op open en toegankelijke communicatie.
De natuurlijke adviesfunctie die voortvloeit uit onze controlerende taak zal in de praktijk meestal
gaan over direct aan de controle gerelateerde onderwerpen, welke veelal ook “eenvoudig” van aard
zijn en maakt daarom ook onderdeel uit van onze prijsaanbieding. Voor u geen extra lasten, maar
wel meerwaarde.
In de praktijk kan het ook voorkomen dat u ons vraagt om u op specifieke onderwerpen te
adviseren. Dit kunnen onderwerpen zijn die naar hun aard “ingewikkelder” en/of uniek zijn en
daardoor een andere aanpak vragen. Mocht dit aan de orde zijn, dan zullen wij altijd eerst (samen
met u een aantal zaken nagaan.

Pagina 4
20 september 2018
Off2018.107

Als eerste stellen wij vast dat wij de door u gevraagde adviesdienst wel kunnen verrichten in relatie
tot de door u aan ons verstrekte opdracht tot controle van de administratie en jaarrekening.
Mochten wij tot de conclusie komen dat met uw vraag er mogelijk sprake kan zijn van een
“bedreiging” ten aanzien van onze onafhankelijke rol en positie in het kader van de controle van de
administratie en jaarrekening, dan kunnen wij de door u gevraagde adviesdienst niet uitvoeren.
Uiteraard bespreken wij de uitkomsten van deze overwegingen met u.
Mochten we (samen) tot de conclusie komen dat wij de door u gevraagde adviesvraag wel in
behandeling kunnen nemen en uitvoeren, dan zullen wij u vooraf een opdrachtbevestiging
opsturen, waarmee wij de scope en de aard en omvang van de door u gevraagde dienstverlening
bevestigen. Een prijsvoorstel maakt uiteraard dan ook onderdeel uit van deze opdrachtbevestiging.
Zo weten u en wij tijdig waar elke partij aan toe is.

Pagina 5
20 september 2018
Off2018.107

De accountant
A. De cv’s van de controleleider en de partner
Wij hebben de cv’s van de partner en controleleider (manager), alsmede die van de door ons in te
zetten specialisten, in de bijlage bij dit onderdeel opgenomen.
B. De samenstelling van het team
De medewerkers in ons team hebben voor zeer veel Nederlandse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen gewerkt en doen dat momenteel nog steeds. Sinds de oprichting van ons
kantoor weten veel gemeenten en gemeenschappelijke regelingen ons al (weer) te vinden en zijn
wij bij vele opdrachten betrokken. Wij kennen de ontwikkelingen bij lokale overheden dan ook door
en door.
De voor het team geselecteerde professionals zijn sectorspecialisten, die in hun loopbaan bewust
hebben gekozen om te werken voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Dit geldt
absoluut voor het team dat wij u aanbieden! De kern wordt gevormd door ervaren, deskundige,
adviesvaardige en klantgerichte accountants die garant staan voor het leveren van hoge kwaliteit.
Het team van professionals werkt regelmatig samen, kennen elkaar goed en stemmen
werkzaamheden continue af. Alle teamleden zijn afgestudeerd of studerende voor registeraccountant. Door de enorme kennis en kunde zijn zij ook uitstekend in staat om zelfstandig te
werken. Ons team heeft de ideale mix van mensen die de controlewerkzaamheden voor u
verrichten en specialisten die een toegevoegde waarde aan uw organisatie leveren.
De tekenend accountant besteedt zelf circa 15-25% van de controletijd en is bij u aanwezig. Dat
geldt uiteraard ook voor de opdrachtmanager. Daaruit blijkt een een zeer grote mate van
betrokkenheid, zijn de lijnen kort en wordt snel en oplossingsgericht gehandeld. Inzet van minder
ervaren medewerkers blijft tot het absolute minimum beperkt. Dit vergroot de toegevoegde waarde
van de controle en levert u direct natuurlijk advies op, omdat de controle focust op de
onderwerpen die voor u écht van belang zijn. Bureaucratie en focus op checklists door
onervarenheid of kennisgebrek treft u bij ons niet aan.
Het is onze ambitie voor onze klanten en medewerkers echt een ander kantoor te zijn. Wij werken
uitsluitend met ervaren mensen, die hun credits in het vak, maar vooral in de branche,
ruimschoots verdiend hebben. Onze klanten krijgen waar voor hun geld: ervaring, topkwaliteit en
maatschappelijk engagement voor een faire prijs. Onze medewerkers vinden bij ons een goede
balans tussen werk en privé. Uitgeruste, fitte collega’s gaan met plezier naar het werk en tevreden
medewerkers leveren betere kwaliteit. Door onze efficiënte kostenstructuur kunnen wij goed werk
passend belonen. Gedreven door een maatschappelijke focus en de wens om de rol van accountant
uit te oefenen zoals het ooit bedoeld was. Met passie terug naar de basis!
Een controle moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften, die de
afgelopen jaren zijn aangescherpt. Deze voorschriften gelden voor alle accountants. De indruk kan
daardoor ontstaan dat controle “een standaardproduct” is geworden en dat het niet meer uitmaakt
wie de accountant is. Wij zijn ervan overtuigd dat er wel degelijk sprake is van verschillen tussen
accountants. Het onderscheidend vermogen van ons kantoor betreft naar onze mening vooral de
volgende aspecten:

•
•
•
•

Samenstelling van het team: multidisciplinair en met meer dan 75 jaar ervaring met de
controle van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
Vernieuwend en frisse blik maar ook met behoud van kennis.
Continuïteit van onze dienstverlening is gegarandeerd.
Efficiency van de controle.
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Aspecten, die een kwalitatief hoogwaardige controle en adviesrol waarborgen en tegemoetkomen
aan de wensen van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.
Inzet van specialisten is vanzelfsprekend
De controle van een gemeenschappelijke regeling als de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland
Noord met alle bijbehorende specifieke wet- en regelgeving is een controle die naar onze mening
uitsluitend door sectorspecialisten uitgevoerd kan worden. Wij zijn uniek hierin, omdat onze
medewerkers door hun jarenlange ervaring in staat zijn om processen en risico’s snel te
doorgronden en om te zetten naar gerichte (dus geen overbodige) acties. Dit voorkomt langdurige
inwerktijden en overbodige vragen, waardoor uw organisatie minimaal belast wordt: een controle
die echt to the point is en meer ruimte biedt voor sparren en overleg met u en uw medewerkers!
Het proces van automatisering is in de meeste organisaties al decennialang gaande. Organisaties
verwerken in toenemende mate hun financiële en zakelijke gegevens in geautomatiseerde
systemen. Een moderne controle kan daarom niet meer zonder een professionele ICT-inzet. Onze
ICT-specialisten zijn onderdeel van ons team, analyseren uw ICT-systemen, stellen vast welke
maatregelen werken en welke maatregelen verbetering vragen en adviseren u over
procesverbeteringen. Ons uitgangspunt blijft hierbij echter dat wij vinden dat uw organisatie zelf
primair verantwoordelijk is en blijft voor het inzicht in de kansen en risico’s op dit gebied. Door hier
kritisch met elkaar te sparren realiseren wij dat uw organisatie steeds beter wordt.
Een goed functionerende IT zorgt voor een meer betrouwbare gegevensverwerking. Maar
verregaande automatisering levert ook (nieuwe) risico’s op voor de continuïteit van uw organisatie
als uw IT niet goed functioneert. Het vaststellen van de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de
geautomatiseerde informatieverwerking is voor u en voor ons van belang.
Onze IT-auditors helpen u om IT-specifieke risico’s in uw bedrijfsvoering onder de loep te nemen.
IT heeft ook een centrale plek in de algehele controleaanpak van onze accountants. Samen met
onze IT-auditors nemen zij IT-aspecten standaard mee bij de beoordeling van risicomanagement
en bij de jaarrekeningcontrole, waarbij wij kijken naar de beheersing van de IT-omgeving, welke
een indicator is voor de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking gedurende
het gehele boekjaar. Daarnaast onderzoeken wij specifieke geautomatiseerde beheersmaatregelen
en configuratie instellingen en voeren wij uiteenlopende data-analyses uit over gegevens van ITsystemen in uw organisatie.
Fiscale wet- en regelgeving verandert continu. Het is voor u nagenoeg onmogelijk om op de hoogte
te blijven van alle fiscale regels. Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet. Zij weten
precies hoe ze de regels moeten interpreteren en toepassen in uw specifieke situatie met een
optimale fiscale positie als resultaat. Fiscale advisering is specialistenwerk. In het bijzonder
gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden,
waterschappen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Onze fiscalisten kennen deze werelden
als geen ander.
In het kader van onze kansen- en risicoanalyse overleggen onze fiscalisten daarom met u en uw
medewerkers. Zo stellen wij samen vast dat relevante jaarrekeningposten getrouw en rechtmatig
verantwoord zijn en ontstaat waardevol inzicht in aandachtspunten en mogelijkheden. In onze
aanpak zullen wij eerst zoveel als mogelijk onderzoeken of wij kunnen steunen op de door u
uitgevoerde werkzaamheden. Inzet van deskundigen zal pas plaatsvinden als wij samen vaststellen
dat dit toegevoegde waarde biedt.

C. De maatregelen die worden genomen om de continuïteit van het controleteam te
waarborgen, evenals de kennisoverdracht binnen het team
Om de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord goed te controleren en te adviseren is het
noodzakelijk dat ons team bekend is met het lokaal- en midden bestuur. Ons team is uitsluitend
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samengesteld uit sectorspecialisten, die in hun loopbaan bewust hebben gekozen om te werken
voor dit segment. Geen mensen die switchen in interesses. Personeelsverloop is bij ons geen issue.
Wij hebben een open, kritische en informele houding waarbij inhoudelijke gedrevenheid en plezier
in het werk voorop staan. Dit houdt in dat wij ook buiten de reguliere controlemomenten voor u
klaarstaan om u te adviseren bij (spoed)vragen en over actuele ontwikkelingen. Het voorgestelde
team bezit ruimschoots de capaciteiten, kennis en ervaring. De partner en opdrachtmanager(s)
hebben ieder, zoals hierna ook vermeld, afzonderlijk minimaal 20 jaar kennis en ervaring met
controle en adviesopdrachten bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
Het voorgestelde team is een vast team, samengesteld rond complementaire specialisaties en
deskundigheden. De mogelijke back-up op de diverse functieniveaus garandeert de continuïteit in
bezetting. Dat voorkomt onnodig beslag op uw organisatie door wisselingen en stelt ons in staat de
verworven kennis van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord optimaal te benutten en
onze relatie met u te verbreden en te verdiepen. Mocht desondanks door ziekte toch ooit een
wisseling in het team noodzakelijk zijn, dan dragen wij zorg voor het inwerken, zodat uw
organisatie niet wordt belast met onervaren ‘nieuwelingen’. De kosten van dit inwerken zijn –
vanzelfsprekend - voor onze rekening. Wij spreken de intentie uit dat de verantwoordelijke audit
partner en de overige teamleden bij de uitvoering van de controle van 2018 en verder voor de
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord betrokken zijn. Onze klanten zijn deze continuïteit
van ons gewend en dat zal zo blijven. Hoewel wij altijd streven naar 100% continuïteit van het
team, is een absolute garantie niet te geven. Wel garanderen wij gelijkwaardige vervangende
kwaliteit indien een van de teamleden onverhoopt (tijdelijk of langdurig) niet meer beschikbaar is.
Hier stellen wij tegenover dat op uw aangeven een personele wisseling in het serviceteam kan
worden doorgevoerd.
Wij hanteren voor onze controleaanpak een volledige geautomatiseerd controledossier: Make Life
Easier (MLE). De kennis van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord wordt geborgd en
gedeeld via dit dossier. Hierin ligt alle kennis van uw organisatie op gestructureerde wijze,
gesorteerd per onderwerp vast. Dit digitale controledossier -en daarmee dus al onze kennis van uw
organisatie- is continu toegankelijk voor het team. MLE heeft belangrijke voordelen voor u:
•
De controle wordt uitgevoerd naar de hoogste normen in het accountancyvakgebied. Dat leidt
tot de zekerheid die u van ons mag verwachten.
•
De controle is strak gestructureerd en gericht op de relevante controlerisico’s en
controlewerkzaamheden. Dat leidt tot een efficiënte controle.
•
Alle relevante informatie van de organisatie die wij controleren is continu voor elk teamlid
beschikbaar waardoor kennisoverdracht structureel geborgd is.
•
De unieke kenmerken van uw organisatie zijn medebepalend voor de inrichting van ons
controledossier. Dit maakt het dan ook mogelijk om tot een optimale afstemming te komen van
bijvoorbeeld uw (verbijzonderde) interne controle en onze accountantscontrole en over en weer
informatie uit te wisselen.

D. De aanwezigheid van algemene kennis van de gemeentelijke/provinciale (bbv)
sector binnen het team
Wij kunnen als geen ander de door u gevraagde ervaring in uw werkterrein bieden. In de afgelopen
5 jaar hebben de voorgestelde teamleden voor meer dan 35 gemeenten en circa 10
gemeenschappelijke regelingen controle- en adviesopdrachten uitgevoerd. Wij specialiseren ons in
de accountantscontrole en advisering van decentrale overheden (gemeenten, gemeenschappelijke
regelingen, overheid-nv/bv’s). Door de inzet van zeer ervaren accountants, met diepgaande kennis
van en ervaring (vanaf het niveau van manager tot en met partner met meer dan 20 jaar ervaring
per persoon) met gemeentelijke overheid en gemeenschappelijke regelingen en vakspecialisten op
IT en fiscaliteit borgen wij kwaliteit, maar vooral toegevoegde waarde voor onze klanten. De in te
zetten assistenten hebben (ruime) ervaring (gemiddeld 2 tot 6 jaar) met controle- en
adviesopdrachten in het lokaal en midden bestuur. Zo vullen wij de controle- en adviesfunctie op
een moderne en bij uw organisatie passende wijze in.
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Bijlage bij onderdeel “de accountant”
Cv’s van de accountant, manager en in te zetten specialisten
Arie Booij RA – Partner
Arie heeft ruim 23 jaar ervaring als accountant, waarvan ruim 8 jaar als
eindverantwoordelijk accountant, bij gemeenten, gemeenschappelijke
regelingen, waterschappen, onderwijsinstellingen en stichtingen en
verenigingen.

M: 06 15092689

Arie is een specialist die de wereld van de decentrale overheid, met name
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, door en door kent. Arie is
volledig thuis in actuele ontwikkelingen rond het Besluit Begroting en
Verantwoording, sociaal domein/decentralisaties, grondexploitaties en de
vennootschapsplicht voor overheidsinstanties. Door zijn jarenlange
ervaring kent Arie als geen ander de “wereld achter de cijfers” en weet hij
de financiën te verbinden met de politieke kant.
Arie heeft ook brede expertise in bijzondere opdrachten, zoals due
diligence, beoordeling weerstandsvermogen, haalbaarheid fusies,
implementatie risicomanagement en impactanalyse nieuwe
verslaggevingsregels, dualisme, sturing en beheersing van
grondexploitaties en rechtmatigheid.
Arie is professioneel kritisch, oplossingsgericht en praktisch ingesteld en
beschikt over een zeer gedegen kennis van verslaggeving,
managementcontrole en risicobeheersing.
Arjan Sallehart RA – Manager
Arjan heeft ruim 23 jaar ervaring met controles in de publieke sector.
Deze ervaring heeft hij opgedaan bij gemeenten, gemeenschappelijke
regelingen (waaronder omgevingsdiensten), SW-bedrijven (Gr/NV’s)
stichtingen en verenigingen en zorginstellingen.

M: 06-15092694

Arjan is zeer praktisch ingesteld, oplossingsgericht en daardoor uitstekend
in staat op projecten (waaronder controles) goed te managen. Zijn
jarenlange ervaring zorgen ervoor dat er snel tot de kern gekomen wordt
met daarbij de juiste aanpak die tot waardevolle oplossingen leidt. Hij
heeft een zeer grote kennis van het actuele verslaggevingskader voor
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
Arjan kent de bedrijfsmatige kant (mede door zijn ervaring met reintegratiebedrijven en grondexploitaties) van zijn klanten goed en weet
deze te verbinden met de politieke kant.
Arjan heeft ervaring met diverse adviesopdrachten op het gebied van
planning en control (leesbaarheid van financiële rapportages),
risicomanagement, AO/IB en verbetertrajecten VIC.
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Ronald Brouwer – Fiscaal adviseur
Ronald heeft ruim 25 jaar ervaring met fiscale advisering aan overheid en
non- profit organisaties. Ronald is verantwoordelijk voor het begeleiden
van publiekrechtelijke lichamen bij alle fiscale mogelijke uitdagingen, zoals
HT-trajecten, het invullen van de fiscale functie, de begeleiding bij
invoering van de vennootschapsbelasting, begeleiding bij de uitvoering
van de werkkostenregeling in de loonbelasting en de begeleiding bij door
de Belastingdienst ingestelde boekenonderzoeken.

M: 06-55853278

In het team van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zal
Ronald in gezet worden voor de ondersteuning bij fiscale vraagstukken het
beoordelen van de fiscale positie en de risico- en kansenanalyse.
Ronald Paans – IT-auditor
Ronald heeft ruim 35 jaar ervaring als IT-auditor en is bekend met veel
gebruikte (financiële) applicaties in het publieke domein. Ronald is
gepromoveerd op ‘security en performance vraagstukken’.

M: 06-21581550

Momenteel is Ronald hoogleraar bij de Postgraduate IT Audit Opleiding aan
de Vrije Universiteit en lid van de NOREA Raad voor Beroepsethiek. Ronald
acteert in politiek gevoelige trajecten die structuur en zorgvuldigheid
vereisen. Zijn juridische kennis op het gebied van informatiebeveiliging en
privacy biedt meerwaarde voor organisaties die willen aantonen dat zij
voldoen aan wet- en regelgeving. Ook heeft hij ruime kennis van de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG), Privacy Impact Assessments (PIA’s) en de
Meldplicht Datalekken.
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Ondertekening
Naar waarheid ingevuld en verklaard in het kader van de offerteaanvraag voor controle
jaarrekening en interim controle van de RUD NHN en rechtsgeldig ondertekend:
Naam ondergetekende:

A. Booij RA

Bedrijf:

Publieke Sector Accountants B.V.

Functie:

Partner

Datum:

20 september 2018

Handtekening:
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Uittreksel van inschrijving in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel
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