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Agendapunt 1

Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging 1 Servicecentrum MER 2013-2014
Van:

Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

De begroting Servicecentrum MER 2013 en volgende jaren dient
aangepast te worden, vanwege:
een aantal budgetten die niet vertaald zijn vanuit het bedrijfsplan
Omgevingsdienst;
het ramen van bedrijfsvoeringskosten;
de doorontwikkeling van het Servicecentrum;
een verschuiving van budgetruimte.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De concept-begrotingswijziging 1 van 2013 vast te stellen.
2. De raden te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Spreadsheet concept begrotingswijziging 1
Gedetailleerde uitwerking begrotingswijzigingen per programma
Concept raadsinformatiebrief
Ter inzage: --

1

Inleiding:
Op 10 juli 2013 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2013-2014 van het Servicecentrum MER
vastgesteld, na kennis genomen te hebben van de zienswijzen van de raden.
Deze primaire begroting is grotendeels opgebouwd uit de budgetten die wegvallen uit de begrotingen van
de drie moedergemeenten. Dit verloopt nagenoeg budgettair neutraal waarbij taakstelling aan de afdeling
Omgevingsdienst (OD) is geboekt als efficiencyvoordeel.
De meerjarenraming in de vastgestelde begroting bevat een financiële doorkijk tot 2017. Deze doorkijk
heeft vooral betrekking op de afdeling OD. De verwachting is echter dat in 2017 meerdere
bedrijfsvoerings- en backofficedienstverleningstaken in het Servicecentrum zijn ondergebracht. Deze
dienen in de begrotingswijziging met een taakstelling zichtbaar te worden gemaakt.
Daarnaast is in de vastgestelde begroting een aantal budgetten niet geraamd en moeten er door nieuwe
inzichten verschuivingen plaatsvinden. Verder dient een aantal ontwikkel- en voorbereidingskosten
geraamd te worden.
Dit betekent dat de begroting van het Servicecentrum aangepast moet worden.

Centrale vraag:
Waarom dient de begroting 2013 -2014 te worden aangepast, en welke financiële gevolgen heeft deze
aanpassing?

Oplossingsrichting(en):
Een nieuwe programma indeling in begroting
In de begrotingswijziging wordt een nieuw programma “bedrijfsvoering Servicecentrum MER” toegevoegd
aan de oorspronkelijke twee programma’s om zo een helder onderscheid te maken tussen de diverse
soorten budgetten. Dit leidt tot de volgende programma indeling:
1. Programma 1 Ontwikkeling Servicecentrum MER
Dit programma bevat budget voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum, kosten die worden
gemaakt door de moedergemeenten om de overgang van een taak naar het Servicecentrum voor te
bereiden worden hier op geboekt. Het betreft incidentele kosten.
2. Programma 2 Afdeling Omgevingsdienst
Dit programma bevat de budgetten van de afdeling Omgevingsdienst en bestaat voornamelijk uit
personeelskosten.
3. Programma 3 Bedrijfsvoering Servicecentrum MER
In dit programma worden de structurele kosten geboekt voor bedrijfsvoering van het
Servicecentrum zoals de loonkosten directiesecretaris, secretariële ondersteuning en
accountantskosten, kosten voor verzekering etc. Een deel van deze kosten zullen op termijn bij de
moederorganisaties wegvallen.
Belangrijkste financiële wijzigingen per programma 1
1. Programma 1 Ontwikkeling Servicecentrum MER
De kosten voor de verhuizing van de afdeling Omgevingsdienst naar locatie Heel à € 80.000
dient ten laste van dit programma te worden gebracht.
De structurele kosten die voor de bedrijfsvoering van het Servicecentrum worden gemaakt
zijn overgeheveld naar programma 3.
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Bijlage 2 bevat een gedetailleerd overzicht van de financiële wijzigingen per programma.
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2. Programma 2 Afdeling Omgevingsdienst
De taakstelling in de oorspronkelijke begroting op dit programma loopt op naar €345.000
in 2017. In 2013 worden extra inkomsten gegenereerd door uitvoering van werkzaamheden
voor RUD-partners. Daarnaast kunnen er extra besparingen worden gerealiseerd. Per saldo
betekent dit voor programma 2 dat in 2013 €70.500 meer wordt bezuinigd dan de
oorspronkelijke taakstelling. In 2014 is dit € 82.500 en in 2015 is dit € 51.800.
Voor de daaropvolgende jaren wordt verwacht dat er ook inkomsten worden verkregen
door uitvoering van werkzaamheden voor derden.
In het bedrijfsplan Omgevingsdienst en het uitvoeringsprogramma zijn de nieuwe taken als
gevolg van de landelijke meetlat van € 94.000 geraamd. Deze € 94.000 zijn niet vertaald
naar de oorspronkelijke begroting en dienen alsnog te worden opgenomen.
Er dienen een aantal correcties op de salarissen- en exploitatiebudgetten met de
moedergemeenten plaats te vinden.
3. Programma 3 Bedrijfsvoering Servicecentrum MER
Er is gekozen voor een ICT omgeving die volledig is ingericht met het op oog de toekomst.
Deze omgeving voldoet niet alleen aan de behoeften van de drie gemeenten en het
Servicecentrum, maar ook aan de standaard die in de regio Midden-Limburg geldt.
De structurele kosten verbonden aan de ICT-investering zijn tot op heden PM geraamd.
Deze PM kan nu worden ingevuld met een bedrag van € 186.000, opgebouwd uit kosten
voor de software licenties en het abonnement voor het glasvezelnetwerk.
Voor het Servicecentrum moeten een aantal zaken worden georganiseerd zoals de
accountant, verzekeringen, systematiek voor opstellen en onderhoud functieboek etc.
waaraan kosten zijn verbonden.
Een aframing van het communicatiebudget.
Overhevelingen van de structurele budgetten uit programma 1.
Doorontwikkeling van het Servicecentrum MER 2017
In principe kunnen alle taken die onder bedrijfsvoering of backoffice dienstverlening vallen onder worden
gebracht in het Servicecentrum MER wanneer deze samenwerking voldoet aan één of meer doelen van
samenwerking zoals benoemd in het convenant: verbeteren doelmatigheid (kostenreductie), verminderen
kwetsbaarheid, borgen en verbeteren kwaliteit, waarborgen continuïteit, voldoen aan rijksbeleid en
verbeteren van klantgerichtheid.
Besluitvorming of een deeltaak ook daadwerkelijk wordt ondergebracht vindt plaats op basis van de
volgende stappen: 1) projectopdracht, 2) onderzoek (bijvoorbeeld in de vorm van een businesscase) en 3)
bedrijfsplan. Het onderbrengen van een taak in het Servicecentrum zal gepaard gaan met incidentele
investeringen.
Onderzoeken op het gebied van I&A, P&O en financiën worden uitgevoerd. Op basis hiervan zal
besluitvorming plaatsvinden en kunnen eventueel bedrijfsplannen worden opgesteld.
Gebaseerd op het onderzoeksmateriaal wordt een taakstelling opgenomen van €150.000, grotendeels
gebaseerd op het onderzoeksmateriaal van I&A.
Met deze taakstelling wordt geanticipeerd op de doorontwikkeling van het Servicecentrum.
Hoe verloopt de verdere doorontwikkeling na deze onderzoeken? Hiervoor zijn de drie colleges aan zet.
Zij bepalen eind 2013 hoe zij de volgende stappen willen maken.
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Financiële wijzigingen ten opzichte van de primaire begroting
In onderstaande tabel wordt aangegeven wat deze wijzigingen per saldo meerjarig als gevolg hebben.
De rij taakstelling geeft aan welk bedrag de gemeenten samen besparen op het programma 2
Omgevingsdienst.
Onder bijdrage gemeenten staat het bedrag dat gemeenten samen moeten betalen, voor de programma’s
1 en 3.
Hier is vanaf 2017 de taakstelling doorontwikkeling Servicecentrum op in mindering gebracht.
Het totaal geeft aan welke kosten (-) of besparingen (+) de gemeenten hebben.
Vervolgens zijn per gemeente de taakstelling, bijdrage en het totaal in beeld gebracht.
2013
Taakstelling
Bijdrage
gemeenten
Totaal

2014

2015

2016

2017

Was
23.200

Nieuw
62.300

Was
137.800

Nieuw
126.300

Was
208.000

Nieuw
165.800

Was
275.500

Nieuw
181.500

Was
344.400

Nieuw
250.400

-101.600

-188.900

-169.700

-354.400

-144.700

-329.400

-144.700

-329.400

-144.700

-179.400

-78.400

-126.600

-31.900

-228.100

63.300

-163.600

130.800

-147.900

199.700

71.000

Taakstelling en bijdragen gemeente per gemeente
Maasgouw
Taakstelling
Bijdrage
Totaal
Echt-Susteren
Taakstelling
Bijdrage
Totaal
Roerdalen
Taakstelling
Bijdrage
Totaal

7.200
-31.500
-24.300

19.300
-58.600
-39.300

42.800
-52.700
-9.900

39.200
-110.000
-70.800

64.600
-44.900
19.700

51.500
-102.300
-50.800

85.500
-44.900
40.600

56.300
-102.200
-45.910

106.900
-44.900
62.000

77.700
-55.700
22.000

9.600
-42.300
-32.700

25.900
-78.700
-52.800

57.400
-70.700
-13.300

52.600
-147.600
-95.000

86.600
-60.200
26.400

69.100
-137.200
68.100

114.800
-60.300
54.500

75.600
-137.200
-61.600

143.500
-60.300
83.200

104.300
-74.700
29.600

6.300
-27.700
-21.400

17.000
-51.600
-34.600

37.600
-46.300
-8.700

34.500
-96.700
-62.200

56.800
-39.500
17.300

45.300
-89.900
-44.600

75.200
-39.500
35.700

49.500
-89.900
-40.400

94.000
-39.500
54.500

68.400
-49.000
19.400

Wanneer wordt gekeken naar 2017, zien we dat de oorspronkelijke geraamde taakstelling voor het jaar
2017 van € 344.400 is verlaagd naar € 250.400. Deze vermindering is het gevolg van € 94.000 ten behoeve
van nieuwe taken volgens de landelijke maatlat, die niet vertaald zijn van het bedrijfsplan naar de
primaire begroting.
De bijdrage van de moedergemeenten aan het Servicecentrum MER wordt verhoogd van € 144.700 naar
€ 179.400. Dit is een saldering van de mutaties in de programma 3 en de taakstelling van
€ 150.000.
In totaal levert het Servicecentrum MER in 2017 € 71.000 kostenreductie op en voldoet hiermee, naast
kwalitatieve doelstellingen ook aan de doelmatigheidsdoelstelling van de samenwerking. Zeker als hierbij
wordt betrokken, dat door de samenwerking voorkomen wordt dat de drie moedergemeenten fors extra
middelen voor personele capaciteit zouden moeten inzetten om aan de zogenaamde Atsma-normen te
voldoen.

Communicatie:
De raden worden met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over deze begrotingswijziging.

Financiële consequenties:
Zie de begrotingswijziging.

Voorstel:
Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. De concept-begrotingswijziging 1 van 2013 vast te stellen;
2. De raden te informeren met een raadsinformatiebrief.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 22 oktober 2013
BESLUIT

begrotingswijziging 1 Servicecentrum MER 2013-2014
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,
BESLUIT:
De concept-begrotingswijziging 1 van 2013 vast te stellen;
De raden te informeren met een raadsinformatiebrief.

De voorzitter,

De directie,
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Begrotingswijziging 2013-1 Begroting Servicecentrum MER

Omschrijving Functie

Taak

aantal maanden 2013
OorspronMutatie
kelijk 2013
2013

4
Begroot
nieuw 2013

Oorspronkelijk 2014

Mutatie
2014

Begroot
nieuw 2014

Oorspronkelijk 2015

Mutatie
2015

Begroot
nieuw 2015

Oorspronkelijk 2016

Mutatie
2016

Begroot
nieuw 2016

Oorspronkelijk 2017

Mutatie
2017

Begroot
nieuw 2017

1. Ontwikkeling Servicecentrum MER
Communicatie
Advieskosten ten behoeve van het opzetten van Business-cases
Verhuizing

8.333
55.000

-8.333
80.000
125.000
45.000
125.000
25.000
25.000

55.000
80.000
125.000
45.000
125.000
25.000
25.000
645.000

25.000
25.000

-25.000

25.000

25.000

-25.000

-

25.000

-25.000

-

25.000

-25.000

-

5.000

-5.000

-

5.000

-5.000

-

5.000

-5.000

-

5.000

-5.000

-

Kwartiermaken
transitie P&O
Opleidingen
Communcatie en cultuur
Administratie en informatie
Accountantskosten
ICT kosten

645.000

Directe kosten

708.333

416.667

1.125.000

55.000

-30.000

25.000

30.000

-30.000

-

30.000

-30.000

-

30.000

-30.000

-

Loonkosten directie-secretaris
Loonkosten secretaresse
Overige personeelskosten en opleidingen

30.162
7.000
1.056

-30.162
-7.000
-1.056

-

90.485
21.000
3.167

-90.485
-21.000
-3.167

-

90.485
21.000
3.167

-90.485
-21.000
-3.167

-

90.485
21.000
3.167

-90.485
-21.000
-3.167

-

90.485
21.000
3.167

-90.485
-21.000
-3.167

-

Loonkosten

38.217

-38.217

-

114.652

-114.652

-

114.652

-114.652

-

114.652

-114.652

-

114.652

-114.652

-

645.000

345.000

990.000

31.529
42.302
27.720

10.385
13.934
9.130

41.915
56.235
36.850

52.673
70.670
46.309

-44.911
-60.256
-39.485

7.762
10.414
6.824

44.911
60.256
39.485

-44.911
-60.256
-39.485

-

44.911
60.256
39.485

-44.911
-60.256
-39.485

-

44.911
60.256
39.485

-44.911
-60.256
-39.485

-

746.551

378.449

1.125.000

169.652

-144.652

25.000

144.652

-144.652

-

144.652

-144.652

-

144.652

-144.652

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transitiekosten dekking uit incidentele middelen (uit beschikbare 990.000)
Bijdrage deelnemende gemeenten:

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Baten
Totaal programma 1. Ontwikkeling Servicecentrum MER

-

-

-

-

-

-

2. Omgevingsdienst
31.333

Nieuwe taken
Brandweer (of personeelskosten)
Inhuur brandpreventie
Openbare orde en veiligheid
Opvang zwerfdieren (streekdierentehuis)
Openbare orde en veiligheid
Stadswachten (BOA's)
Openbare orde en veiligheid
Handhaving
Kosten straatmarkten
Straatmarkten
Kermissen
Kosten kermissen
Milieu
Bouw-, woning- en welstandstoezicht
Taakstelling (10,0% in 2017)
Extra taakstelling (incl. opbrengsten werkzaamheden Leudal)

85.977
18.333
30.333
21.557
27.442
29.829
65.255
47.154
-5.005

Directe kosten

320.875

Loonkosten afdeling omgevingsdienst
- onderzoek overgehevelde loonkosten
Overige personeelskosten
Taakstelling (7,5% in 2017)
Loonkosten

-7.148
4.940
-70.432

1.168.906

-41.307
14.139
p.m.

40.912
-18.147
1.191.671

14.139

Opbrengst werkzaamheden voor Nederweert
Bijdrage deelnemende gemeenten:

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Baten
Totaal programma 2 Omgevingsdienst

31.333
85.977
18.333
30.333
21.557
27.442
29.829
58.107
52.094
-5.005
-70.432
279.568

94.000
257.931
55.000
91.000
64.670
82.325
81.624
199.782
133.462
-29.874

-21.445
14.820
-82.517

935.920

1.183.045

3.474.173

40.912
-18.147

122.735
-107.907

1.205.810

3.489.001

-

7.300

12.158
89.817
p.m.

89.817

43.740
1.541.860
1.720.773
1.118.548

94.000
257.931
55.000
98.300
64.670
82.325
81.624
178.337
148.282
-29.874
-82.517
948.078

94.000
257.931
55.000
91.000
64.670
82.325
81.482
203.799
151.462
-46.132

7.300

-21.445
14.820
-51.799

941.537

3.563.990

3.474.173

122.735
-107.907

122.735
-161.860

3.578.818

3.435.048

43.740

43.740

1.521.334
1.819.901
1.141.921

1.517.574
1.714.342
1.100.929

42.876
89.817
p.m.

89.817

94.000
257.931
55.000
98.300
64.670
82.325
81.482
182.354
166.282
-46.132
-51.799
984.413

94.000
257.931
55.000
91.000
64.670
82.325
81.336
203.799
128.462
-59.669

904.854

3.563.990

3.474.173

122.735
-161.860

122.735
-215.814

3.524.865

3.381.094

43.740

43.740

1.506.585
1.826.266
1.132.687

1.493.368
1.665.471
1.083.369

7.300

-21.445
14.820

94.675
89.817
p.m.

89.817

94.000
257.931
55.000
98.300
64.670
82.325
81.336
182.354
143.282
-59.669
999.529

94.000
257.931
55.000
91.000
64.670
82.325
81.336
203.799
128.462
-74.586

889.937

3.563.990

3.474.173

122.735
-215.814

122.735
-269.768

3.470.911

3.327.140

7.300

-21.445
14.820

94.675
89.817
p.m.

984.612
3.563.990
122.735
-269.768

89.817

43.740

3.416.957
-

529.715
600.388
382.443

-25.075
8.580
-10.673

504.640
608.968
371.770

1.512.546

-27.168

1.485.378

4.424.921

101.975

4.526.896

4.376.585

132.693

4.509.278

4.285.948

184.492

4.470.440

4.217.077

184.492

4.401.569

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-20.526
99.128
23.373

-10.989
111.924
31.758

5.094
133.501
45.897

1.498.462
1.798.972
1.129.266

94.000
257.931
55.000
98.300
64.670
82.325
81.336
182.354
143.282
-74.586
-

1.484.521
1.655.605
1.076.951

5.094
133.501
45.897

1.489.615
1.789.106
1.122.848
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Begrotingswijziging 2013-1 Begroting Servicecentrum MER

Omschrijving Functie

Taak

aantal maanden 2013
OorspronMutatie
kelijk 2013
2013

4
Begroot
nieuw 2013

Oorspronkelijk 2014

Mutatie
2014

Begroot
nieuw 2014

Oorspronkelijk 2015

Mutatie
2015

Begroot
nieuw 2015

Oorspronkelijk 2016

Mutatie
2016

Begroot
nieuw 2016

Oorspronkelijk 2017

Mutatie
2017

Begroot
nieuw 2017

3. Bedrijfsvoering
Accountantskosten
Communicatie
Automatiseringskosten
Taakstelling automatiseringskosten
Verzekeringen
P&O-kosten HR21
Directe kosten

-

10.000
1.250
-

10.000
5.000
186.500

10.000
5.000
186.500

10.000
5.000
186.500

10.000
5.000
186.500

10.000
5.000
186.500

10.000
5.000
186.500

3.000
1.400

3.000
1.400

10.000
4.200

10.000
4.200

10.000
4.200

10.000
4.200

10.000
4.200

10.000
4.200

15.650

15.650
30.162
7.000
1.056

-

215.700

-

215.700

215.700
90.485
21.000
2.167

215.700
90.485
21.000
2.167

-

90.485
21.000
2.167

215.700
90.485
21.000
2.167

-

90.485
21.000
2.167

215.700
90.485
21.000
2.167

38.218

-

113.652

113.652

-

113.652

113.652

-

113.652

113.652

16.725
22.439
14.704

-

102.257
137.194
89.901

-

102.257
137.194
89.901

-

30.162
7.000
1.056

Loonkosten directie-secretaris
Loonkosten secretaresse
Overige personeelskosten en opleidingen
Loonkosten

10.000
1.250

-

38.218

10.000
5.000
186.500
-150.000
10.000
4.200
65.700

10.000
5.000
186.500
-150.000
10.000
4.200

90.485
21.000
2.167

65.700
90.485
21.000
2.167

-

113.652

113.652

102.257
137.194
89.901

-

55.685
74.711
48.956

55.685
74.711
48.956

Bijdrage deelnemende gemeenten:

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

-

Baten

-

53.868

53.868

-

329.352

329.352

-

329.352

329.352

-

329.352

329.352

-

179.352

179.352

Totaal programma 3 Bedrijfsvoering

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.725
22.439
14.704

102.257
137.194
89.901

102.257
137.194
89.901

102.257
137.194
89.901
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Omschrijving Functie

Taak

aantal maanden 2013
OorspronMutatie
kelijk 2013
2013

4
Begroot
nieuw 2013

Oorspronkelijk 2014

Mutatie
2014

Begroot
nieuw 2014

Oorspronkelijk 2015

Mutatie
2015

Begroot
nieuw 2015

Oorspronkelijk 2016

Mutatie
2016

Begroot
nieuw 2016

Oorspronkelijk 2017

Mutatie
2017

Begroot
nieuw 2017

Oorspronkelijke begroting
t.l.v. exploitatie- en salarisbudgetten gemeenten

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

537.823
609.579
388.297

1.592.163
1.773.848
1.152.953

1.592.163
1.795.723
1.152.953

1.592.163
1.772.577
1.152.953

1.605.743
1.790.797
1.164.892

-7.188
-9.644
-6.320

-42.778
-57.394
-37.609

-64.577
-86.641
-56.774

-85.532
-114.755
-75.197

-106.915
-143.444
-93.996

31.529
42.302
27.720

52.673
70.670
46.309

44.911
60.256
39.485

44.911
60.256
39.485

44.911
60.256
39.485

t.g.v. taakstelling samenwerking

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
t.l.v. gemeenten (bestaande c.q. nieuwe budgetten of taakstellingen)

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Deze begrotingswijziging
t.l.v. exploitatie- en salarisbudgetten gemeenten

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

-12.936
24.867

-24.091
94.345
20.238

-24.091
94.345
20.238

-24.091
94.345
20.238

-24.091
94.345
20.238

-12.139
-16.287
-10.673

3.565
4.783
3.134

13.103
17.579
11.519

29.185
39.157
25.658

29.185
39.157
25.658

27.110
36.373
23.834

57.345
76.938
50.416

57.345
76.938
50.416

57.345
76.938
50.416

10.774
14.455
9.472

t.g.v. taakstelling samenwerking

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
t.l.v. gemeenten (bestaande c.q. nieuwe budgetten of taakstellingen)

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Nieuwe begroting
t.l.v. exploitatie- en salarisbudgetten gemeenten

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

524.887
634.446
388.297

1.568.071
1.868.193
1.173.191

1.568.071
1.890.068
1.173.191

1.568.071
1.866.922
1.173.191

1.581.652
1.885.142
1.185.130

-19.328
-25.931
-16.992

-39.213
-52.611
-34.475

-51.475
-69.062
-45.255

-56.347
-75.598
-49.538

-77.730
-104.287
-68.337

58.639
78.675
51.554

110.019
147.608
96.725

102.257
137.194
89.901

102.257
137.194
89.901

55.685
74.711
48.956

t.g.v. taakstelling samenwerking

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
t.l.v. gemeenten (bestaande c.q. nieuwe budgetten of taakstellingen)

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
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Bijlage 2 Gedetailleerd overzicht van begrotingswijzigingen per programma
Binnen de oorspronkelijke vastgestelde begroting dienen per programma een aantal budgetten bijgesteld
te worden. De dekking van deze budgetten is vierledig:
Ten laste van het transitiebudget van € 990.000 welk eind 2012 door de drie gemeenten is vastgesteld
Ten laste van de reguliere begroting van de drie moedergemeenten dan wel van een aanvullend
budget binnen de begroting van de drie moedergemeenten
Ten laste van de begrote, en reeds ingeboekte taakstelling OD
Ten laste van de salaris- en exploitatiebudgetten van de moedergemeenten
Onderstaand wordt per programma aangegeven welke budget gewijzigd wordt. Daarnaast wordt per
onderwerp aangegeven hoe het budget gedekt wordt, zowel binnen de MER-begroting, als de begroting
van de moedergemeenten.
Programma 1. Ontwikkeling Servicecentrum MER
Overheveling structurele budgetten naar programma 3
In de begroting zijn een aantal structurele budgetten geraamd op dit programma. Het betreft de
loonkosten van de directiesecretaris, het secretariaat, kosten voor communicatie en accountantskosten.
Deze worden overgeheveld naar programma 3.
Budget ten behoeve van verhuizing
Ten behoeve van de verhuizing van de drie omgevingsdiensten naar het pand in Heel is een budget nodig
van € 80.000. Deze kosten zijn voorgefinancierd uit de budgetten ten behoeve van business-cases. Deze
budgetten zijn evenwel dit en volgend jaar nog steeds nodig. De kosten van de verhuizing worden
versleuteld over de drie gemeenten.
Ramen van het transitiebudget
In de oorspronkelijke begroting werd vanuit het transitiebudget van € 990.000 alleen het budget geraamd
voor de ICT-investering (€ 645.000). Inmiddels is er meer zicht op de andere kosten en kan ook de
resterende € 345.000 geraamd worden. Het betreft te maken kosten voor kwartiermaken, transitie P&O,
opleidingen, communicatie en cultuur en administratie en informatie. Zie voor de toelichting hierop het
Bedrijfsplan. Deze budgetten zullen dit jaar niet helemaal uitgegeven worden. Het overblijvende deel zal
via de jaarrekening 2013 van de MER gereserveerd worden en overgeheveld naar 2014.
Transitiebudget ICT
Inmiddels ligt er een offerte om ICT te leasen. Het advies aan de directie wordt om hardware te leasen
voor 4 jaar en software voor 6 jaar. Dit is het meest gebruikelijke scenario. De jaarlijkse kosten worden
dan € 79.884 + € 57.312 = € 137.196.
Over het wel of niet leasen dient nog een besluit genomen te worden. Voorlopig worden de kosten nog
gedekt binnen het in de oorspronkelijke begroting beschikbaar gestelde budget van € 645.000.
Dekking programma 1
De kosten worden gedekt door het resterende deel van het transitiebudget (€ 345.000) in te zetten.
De kosten van de verhuizing worden gedeeld door de drie gemeenten.

Programma 2. Omgevingsdienst
Bijdrage RUD
Alle gemeenten in Middden- en Noord-Limburg betalen met ingang van 2013 een gemeentelijke bijdrage
aan de RUD.
Nieuwe taken
In het bedrijfsplan van de OD is melding gemaakt van de nieuwe taken die door de OD uitgevoerd worden.
In totaal is hiervoor een budget geraamd van € 94.000 per jaar.
Omdat de MER-begroting is opgebouwd vanuit de begrotingen van de moedergemeenten is het structurele
budget niet in de MER-begroting terecht gekomen. Dit dient alsnog te gebeuren. Dekking van deze kosten
door middel van een bijdrage van de moedergemeenten.
Nieuwe auto
In het investeringsprogramma van de gemeente Roerdalen zijn de aanschafkosten van een nieuwe auto ten
behoeve van de handhavers opgenomen. Deze kosten (afschrijvingslasten en rente) dienen alsnog over te
gaan van de gemeente naar de OD. Het betreft structurele kosten ter hoogte van € 7.300.
Exploitatiebudget Milieubeleid
De terugboeking van het exploitatiebudget van € 21.445 Milieubeleid van de MER naar de gemeente
Maasgouw
Exploitatiebudget monumentencommissie
De overboeking naar de MER van het exploitatiebudget monumentencommissie ad € 14.820 Maasgouw.
Meer besparing Omgevingsdienst dan taakstelling
Er is onderzocht hoe groot de besparing van de omgevingsdienst in 2013, 2014 en 2015 gaat worden.
Verder worden er in 2013 extra inkomsten verwacht vanwege werkzaamheden ten behoeve van de nadere
gemeenten (Leudal). In totaal wordt er in 2013 bijna € 70.500 meer bezuinigd dan er al als taakstelling is
ingeboekt. In 2014 is dit € 82.500 en in 2015 € 51.800. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 kan dit nog niet
ingeboekt worden, maar de verwachting is dat de omgevingsdienst meer gaat samenwerken en mogelijk
ook dan weer (net als in 2013 tot en met 2015 van Leudal en Nederweert) inkomsten van derden gaat
krijgen.
Loonkosten OD
Preventiemedewerkers
De gemeenten Roerdalen en Maasgouw betaalden € 3,67 per inwoner aan de Veiligheidregio voor
preventietaken. Gemeente Echt-Susteren betaalde minder, € 2,87 per inwoner omdat deze gemeente
zelf een preventiemedewerker in dienst had. Deze preventiemedewerker is evenwel niet in dienst
gegaan van de MER maar is per 1 januari in dienst van de Veiligheidsregio. De salarisruimte van de
preventiemedewerker is in de primaire begroting niet mee overgeheveld. Dat dient alsnog te gebeuren.
Niet geraamde structurele kosten: Loonkosten administratief medewerker (E-S)
Van een van de medewerkers van Echt-Susteren is ten onrechte 0,5 fte in de formatie opgenomen. Dit
is niet juist. De medewerker werkt 0,8 fte. Hier dient in 2013 € 6.200 bijgeraamd te worden en in 2014
en volgende jaren € 18.600.
Autonome stijgingen salariskosten 2014
Zoals hierboven vermeld is de begroting van de MER opgebouwd vanuit de begrotingen van de
moedergemeenten. In deze begrotingen wordt niet rekening gehouden met structurele stijgingen van
personeelsbudgetten danwel is deze stijging weggezet via een taakstelling. Vanuit die gedachte is het
dan ook niet reëel om deze ruimte, die dus niet in de begroting van de moedergemeenten is geraamd,
over te dragen aan de MER. Daarmee zouden de gemeenten zichzelf tekort doen door budget over te
hevelen waar ze zelf niet over beschikken. Voorgesteld wordt het slarisbudget jaarlijks bij te stellen,
zoals de gemeenten zelf ook doen. Voor 2014 betekent dit een stijging van ca. € 47.400, structureel
doorwerkend naar de volgende jaren.
Loonkosten manager (Maasgouw)
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Het afdelingshoofd VVH vervulde binnen de gemeente Maasgouw managementtaken welke niet
overgedragen zijn naar de OD (ca. 0,33 fte). Het gehele salarisbudget is overgeheveld naar de MER.
Hiervan dient 1/3 teruggeraamd te worden.
Overgehevelde P-budgetten
Er wordt nog uitgezocht hoe het zit met de overgehevelde P posten. Het blijkt dat iedere gemeente
volgens een ander principe P-budgetten heeft overgeheveld. Dit wordt momenteel onderzocht (wel of
geen persoonsgebonden toeslagen, km vergoeding werk-werk, etc). Ook wordt de post ‘overig Pbudget’ (toeslag van 3,5 %) nog gespecificeerd op basis van de begroting 2012 (jaar nulmeting
bedrijfsplan). De vraag is wat nog in (de haarvaten van) de gemeentebegrotingen zit en wat in die 3,5
procent. Zit hier naar rato of besteding in 2012 de algemene post inhuurbudget bij? Hoe zit het met
abonnementen, lidmaatschappen (vereniging bwt, kring bwt, etc), telefoonkosten, gratificaties,
opleidingsbudget, teambudget. Volgens het nu consequent gehanteerde principe bij de
begrotingswijziging wordt alleen de bedrijfsvoering ondersteuning buiten de MER begroting gehouden.
Maar dan moet wel het correcte P-budget overgeheveld worden. De te maken correcties zijn nog niet
bekend. De verwerking zal via een volgende begrotingswijziging moeten gebeuren. In principe verlopen
deze mutaties voor de gemeenten budgettair neutraal omdat tegenover de mutatie op de salariskosten
of kosten derden een mutatie op de bijdrage aan de MER tegenover staat.
Dekking programma 2
De correcties op de salarissen- en exploitatiebudgetten wordt verrekend met de betreffende
moedergemeenten. Dit verloopt binnen de gemeente budgettair aangezien dit verrekend dient te worden
met het salarisbudget van de gemeente. Het salarisbudget wordt afgeraamd c.q. bijgeraamd en voor de
bijdrage aan de MER geldt het omgekeerde.
De kosten van de nieuwe taken worden verdeeld over de drie gemeenten en komen ten laste van de reeds
ingeboekte taakstelling, te realiseren door de OD.
Programma 3. Bedrijfsvoering MER
Accountantskosten
In de MER-begroting is € 5.000 geraamd voor accountantskosten. Omdat de administratie in Roerdalen
wordt gevoerd is Deloitte gevraagd een offerte in te dienen. Ze offreren € 7.950 exclusief btw
(compensabel). Geadviseerd wordt om het budget met € 5.000 bij te ramen tot € 10.000, er van uitgaande
dat er in het begin ongetwijfeld sprake zal zijn van onvoorziene kosten en meerwerk.
Voor 2013 was nog helemaal geen budget geraamd omdat er uitgegaan werd van een verlengd boekjaar
2013/2014. Op advies van de accountant wordt dit niet gedaan.
Overheveling structurele budgetten van programma 1
In de begroting zijn een aantal structurele budgetten geraamd op dit programma. Het betreft de
loonkosten van de directiesecretaris, het secretariaat, kosten strategische advies en communicatie en
accountantskosten. Deze worden overgeheveld van programma 1.
Bedrijfsvoeringskosten MER: ICT
In het transitiebudget is een budget van € 645.000 geraamd ten behoeve van ICT. Dit is een eenmalig
budget. Zie verder de toelichting onder programma 1.
Daarnaast zijn er structurele kosten verbonden aan de investering (licenties e.d.).
In bijgevoegde concept-begrotingswijziging is rekening gehouden met een jaarlijks bedrag van €186.500.
Er wordt in de begrotingswijziging van uit gegaan dat deze kosten worden terugverdiend binnen de
begrotingen van de drie gemeenten. Wellicht zal dit niet meteen het geval zijn en dient er voor een
aantal jaren aanvullende budget gezocht worden danwel een taakstelling tegenover.
De nieuwe ICT-omgeving is volledig ingericht met het oog op de toekomst. Niet alleen kan deze voldoen
aan de behoefte van de drie gezamenlijke gemeenten maar voldoet ook aan de standaard die in de regio
Midden-Limburg geldt.
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Bedrijfsvoeringskosten: verzekeringen
De te betalen verzekeringspremie voor personeelsleden wordt terugverdiend omdat deze kosten wegvallen
bij de moedergemeenten. Kosten bedragen € 10.000.
Bedrijfsvoeringskosten: Personeelskosten HR21
Ten behoeve van de licentie op HR21 is € 4.200 per jaar nodig (12 x € 350).
Bedrijfsvoeringskosten: communicatie
Deze post wordt afgeraamd van € 25.000 naar € 5.000 structureel.
Dekking programma 3
Deze kosten worden versleuteld naar de gemeenten. De MER gaat deze kosten dragen. Binnen de
begroting van de gemeenten zullen hierdoor budgetten vrijvallen.
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Concept tekst Raadsinformatiebrief Begrotingswijziging Servicecentrum MER

Voor de raden van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen
Op 10 juli 2013 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2013-2014 van het Servicecentrum MER vastgesteld,
na kennis genomen te hebben van de zienswijzen van de raden.
Deze primaire begroting is grotendeels opgebouwd uit de budgetten die wegvallen uit de begrotingen van de
drie moedergemeenten. Dit verloopt nagenoeg budgettair neutraal waarbij taakstelling aan de afdeling
Omgevingsdienst (OD) is geboekt als efficiencyvoordeel.
De meerjarenraming in de vastgestelde begroting bevat een financiële doorkijk tot 2017. Deze doorkijk heeft
vooral betrekking op de afdeling OD. De verwachting is echter dat in 2017 meerdere bedrijfsvoerings- en
backofficedienstverleningstaken in het Servicecentrum zijn ondergebracht. Deze dienen in de
begrotingswijziging met een taakstelling zichtbaar te worden gemaakt.
Daarnaast is in de vastgestelde begroting een aantal budgetten niet geraamd en moeten er door nieuwe
inzichten verschuivingen plaatsvinden. Verder dient een aantal ontwikkel- en voorbereidingskosten geraamd
te worden.
Dit betekent dat de begroting van het Servicecentrum aangepast moet worden.
In onderstaande tabel wordt aangegeven wat deze wijzigingen per saldo meerjarig als gevolg hebben.
De rij taakstelling geeft aan welk bedrag de gemeenten samen besparen op het programma 2
Omgevingsdienst. Vervolgens wordt de besparing per gemeente gegeven.
Onder bijdrage gemeenten staat het bedrag dat gemeenten moeten betalen, voor de programma’s 1 en 3.
Hier is vanaf 2017 de taakstelling doorontwikkeling Servicecentrum op in mindering gebracht. Vervolgens
wordt de bijdrage per gemeente gegeven.
Het totaal geeft aan welke kosten (-) of besparingen (+) de gemeenten hebben.
2013

Was

2014

Nieuw

2015

2016

2017

Was

Nieuw

Was

Nieuw

Was

Nieuw

Was

Nieuw

Taakstelling

23.200

62.300

137.800

126.300

208.000

165.800

275.500

181.500

344.400

250.400

Bijdrage
gemeenten

-101.600

-188.900

-169.700

-354.400

-144.700

-329.400

-144.700

-329.400

-144.700

-179.400

-78.400

-126.600

-31.900

-228.100

63.300

-163.600

130.800

-147.900

199.700

71.000

Totaal

Wanneer wordt gekeken naar 2017, zien we dat de oorspronkelijke geraamde taakstelling voor het jaar 2017
van € 344.400 is verlaagd naar € 250.400. Deze vermindering is het gevolg van € 94.000 ten behoeve van

nieuwe taken volgens de landelijke maatlat, die niet vertaald zijn van het bedrijfsplan naar de primaire
begroting.
De bijdrage van de moedergemeenten aan het Servicecentrum MER wordt verhoogd van € 144.700 naar
€ 179.400. Dit is een saldering van de mutaties in de programma 3 en de taakstelling van € 150.000.
In totaal levert het Servicecentrum MER in 2017 € 71.000 kostenreductie op en voldoet hiermee, naast
kwalitatieve doelstellingen ook aan de doelmatigheidsdoelstelling van de samenwerking. Zeker als hierbij
wordt betrokken, dat door de samenwerking voorkomen wordt dat de drie moedergemeenten fors extra
middelen voor personele capaciteit zouden moeten inzetten om aan de zogenaamde Atsma-normen te
voldoen.

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling MER
Dinsdag 2 juli 8:30 – 9:30 uur
Echt-Susteren
Aanwezig:
Voorzitter: S.H.M. Strous
Gemeente Maasgouw: J.S.T. Brouns, A.P.M. Forschelen, A.C.H. Smeets-Palmen, J.A.L. Lalieu
Gemeente Echt-Susteren: J.W.M.M.J.Hessels, J.J.M.Dijcks, R.G.M. Geraads, P.J.H. Pustjens
Gemeente Roerdalen: J.J.M. Ramakers, M.H. Verheijden, C.T.G. Wolfhagen
Directie MER: G. van Balkom, J.J.W.M. L’Ortije, E.Kempkens
Directiesecretaris: A.G.A. Rooskens

Besluitenlijst
1. Opening
2. Begroting 2013 – 2014
Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER:
- stelt de begroting 2013-2014 vast en zendt afschriften naar de gemeenten;
- geeft opdracht aan het Dagelijks Bestuur om de begroting voor 15 juli 2013 aan
Gedeputeerde Staten te zenden.
De raden hebben in de juni vergaderingen de volgende zienswijzen over de ontwerp begroting
Servicecentrum MER gegeven:
Gemeente Maasgouw
- Maasgouw dient niet onevenredig mee te betalen aan de kosten voor huisvesting en/of
informatie- en communicatietechnologie (ICT). De vertegenwoordigers van Maasgouw
binnen de MER dienen hier op toe te zien.
- Mochten de ICT-kosten (bijvoorbeeld kosten inrichting werkplekken) hoger zijn dan
aangegeven in dit voorstel, dan dienen de vastgestelde budgetten gerespecteerd te
worden. De meerkosten dienen binnen het bestaande budget opgevangen te worden.
Gemeente Echt-Susteren
- Geen zienswijzen ten aanzien van de ontwerp Programmabegroting Servicecentrum 20132014 naar voren te brengen.
- Gemeente Roerdalen
- Geen zienswijze over de ontwerp Programmabegroting Servicecentrum 2013-2014 naar
voren te brengen.
3. Jaarwerkplan - uitvoeringsprogramma
Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER:
- stelt het jaarwerkplan 2013-2014 vast en zendt afschriften naar de gemeenten.

4. Verordening behandeling bezwaarschriften personele zaken
Het Algemeen Bestuur stelt de verordening behandeling bezwaarschriften Servicecentrum MER
vast.
5. Besluitenlijst AB d.d. 4 december 2012
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
6. Rondvraag
- De heer Frische doet een appel op de MER collega’s om samen op te trekken bij het
inbrengen van projecten in de GOML.
- De leden van het AB willen vaker bij elkaar komen. De volgende keer zal worden gepland
in oktober, om de afdeling omgevingsdienst in Heel te bezoeken.
7. Sluiting

Informele Deel Algemeen Bestuur
Thema: beleid en uitvoering: “samenwerking Servicecentrum en moederorganisaties”
Naar aanleiding van de casus evenementenbeleid wordt een discussie gevoerd over de rollen en taken van
de MER en die van de drie moederorganisaties. De volgende punten/vragen zijn kwamen hierbij aan bod.
Doelen
Beleid
-

samenwerking
Efficiency;
Voorkomen herindeling;
Voldoen aan Atsma normen;
Omgevingsdienst heeft ander karakter dan bedrijfsvoering;
80% van de gemeentelijke taken is niet politiek gevoelig, en komt in aanmerking om opgenomen
te worden in het Servicecentrum MER.
Colour locale blijft altijd mogelijk, “romp” is gelijk;
Tot hoever gaan we met uniformering?
Uniformeren vanuit efficiency;
Beleid blijft in de moederorganisaties: medewerkers van Servicecentrum worden hier aan de
voorkant bij betrokken;
Geen slagboom tussen beleid en uitvoering;
Servicecentrum verleent service en advies, moederorganisaties blijven aan het stuur;
Advies van het Servicecentrum MER wordt door de moederorganisatie (beleidsafdeling)
opgenomen in het integraal beleidsstuk.

Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
22 oktober 2013
Agendapunt 3

Voorstel tot vaststelling van de Klachtenregeling Servicecentum MER
Van:

Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

In verband met de behandeling van klachten over de wijze waarop de
voorzitter of een lid van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur of
onder verantwoordelijkheid van dat orgaan werkzame personen zich
jegens een natuurlijk persoon of rechtspersoon hebben gedragen wordt
voorgesteld een Klachtenregeling vast te stellen waarin wordt
beschreven op welke wijze de procedurele klachtafhandeling
plaatsvindt.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER stelt de
Klachtenregeling Servicecentrum MER vast en wijst de Nationale
Ombudsman aan als externe klachtenvoorziening.

Bijlagen:

Bijgevoegd: Klachtenregeling Servicecentrum MER
Ter inzage: --

Inleiding:
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER is als openbaar lichaam op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bevoegd een klachtoordeel te geven over klachten tegen de wijze waarop
dit openbaar lichaam of onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen zich hebben gedragen jegens
natuurlijke personen en rechtspersonen.
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt in artikel 9:14 dat de advisering kan worden voorbereid door een
persoon of een commissie. Voorgesteld wordt in de onderhavige klachtenregeling de advisering aan het
Dagelijks Bestuur over het te nemen klachtoordeel – zoals gebruikelijk - door een persoon te laten plaatsvinden.
Indien de klacht na informele behandeling niet naar tevredenheid van de klager is opgelost, vindt formele
behandeling van de klacht plaats. Een klachtbehandelaar hoort in dat geval betrokkene en brengt een advies
(rapport van bevindingen) uit aan het Dagelijks Bestuur die op basis hiervan een klachtoordeel neemt.
Het instellen van een klachtbehandelaar en een klachtencoördinator is een bevoegdheid van het betreffende
bestuursorgaan. Het stellen van procedurele regels hieromtrent in een Klachtenregeling geschiedt door het
bestuursorgaan dat regelgevende bevoegdheid bezit: in dit geval het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum
MER.
Daarnaast besluit het Algemeen Bestuur over de (vrijwillige) aansluiting bij de Nationale Ombudsman als
externe klachtenvoorziening. Bureau De Nationale Ombudsman beschikt over een ervaren en deskundig
ambtelijk apparaat en aan de oordelen van de Nationale Ombudsman wordt veel waarde toegekend, zowel
vanwege diens deskundigheid als volledig onafhankelijke positie. Gelet hierop wordt er geen aanleiding gezien
om een eigen Ombudscommissie in te stellen dan wel aansluiting te zoeken bij een intergemeentelijke of
regionale Ombudscommissie als externe klachtenvoorziening.

Centrale vraag:
Op welke wijze wordt de behandeling van klachten van burgers, bedrijven en instellingen tegen gedragingen
van (voorzitter en leden van) het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de onder verantwoordelijkheid
van deze organen werkzame personen procedureel geregeld?

Oplossingsrichting(en):
Het aanwijzen van een klachtbehandelaar geschiedt door het bestuursorgaan dat het klachtoordeel neemt. In
het geval van het Servicecentrum MER is dat het Dagelijks Bestuur. Daarnaast stelt het Algemeen Bestuur als
regelgevend orgaan een Klachtenregeling vast waarin de instelling van een klachtbehandelaar en
klachtencoördinator wordt geregeld alsmede zijn taken.

Communicatie:
De besluitvorming omtrent de vaststelling van de Klachtenregeling Servicecentrum MER wordt bekend gemaakt
in de huis-aan-huisbladen zoals deze door de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling
normaliter worden gehanteerd voor hun bekendmakingen. Bekendmaking op deze wijze is vereist voor de
inwerkingtreding van de verordening.
De Klachtenregeling treedt vervolgens in werking na bekendmaking.

Voorstel:
Voorgesteld wordt om de Klachtenregeling Servicecentrum MER vast te stellen en de Nationale
Ombudsman aan te wijzen als externe klachtenvoorziening.

Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 22 oktober 2013
BESLUIT

Klachtenregeling Servicecentrum MER

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,
BESLUIT:
De Klachtenregeling Servicecentrum MER vast te stellen en de Nationale Ombudsman aan te wijzen als
externe klachtenvoorziening

De voorzitter,

De directie,

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Servicecentrum MER
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 30 september 2013;
gelet op de hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluit tot vaststelling van de volgende regeling:
Klachtenregeling Servicecentrum MER

Artikel 1
Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. een klacht:
een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan dan wel de
voorzitter of een lid van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, een vaste
commissie van advies, de Directie, dan wel een ambtenaar van het openbaar lichaam
Servicecentrum MER of een arbeidscontractant, in dienst van het openbaar lichaam, zich
in een bepaalde aangelegenheid van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum
MER heeft gedragen tegenover een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
b. een klaagschrift:
een schriftelijk ingediende klacht.
c. een bestuursorgaan:
1. het Algemeen Bestuur;
2. het Dagelijks Bestuur;
3. een onafhankelijke vaste commissie van advies.
d. een gedraging:
het handelen of nalaten te handelen jegens een (rechts)persoon in een bepaalde
aangelegenheid door:
1. een bestuursorgaan;
2. de voorzitter of een lid van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, een vaste
commissie van advies of de Directie;
3. een ambtenaar in de uitoefening van zijn functie of een daarmee op grond van diens
werkzaamheden gelijk te stellen persoon (inclusief arbeidscontractant), alsmede een
gewezen ambtenaar.
e. klachtencoördinator:
de functionaris als bedoeld in artikel 4.
f. klachtbehandelaar:
de functionaris als bedoeld in artikel 7.
g. Nationale ombudsman:
het bureau van de Nationale ombudsman te ’s-Gravenhage die als onafhankelijke externe
instantie onderzoek verricht naar de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de klacht.
Het bureau rapporteert aan het verantwoordelijke bestuursorgaan over zijn bevindingen en
geeft een behoorlijkheidsoordeel over de gedraging, eventueel voorzien van
aanbevelingen.

Artikel 2
Klachten
Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan of een lid daarvan,
dan wel een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, zich
in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht of
klaagschrift bij dat bestuursorgaan in te dienen.
Artikel 3
Fasering
De klachtbehandeling kent drie fasen, te weten:
a. informele behandeling
Indien iemand zich met een (mondelinge) klacht tot het openbaar lichaam Servicecentrum
MER wendt, wordt in eerste instantie met de betrokken perso(o)n(en) in overleg met de
klachtencoördinator getracht de klacht direct op te lossen en de klager tevreden te stellen.
Het naar tevredenheid van de klager tegemoetkomen aan een schriftelijke klacht wordt
schriftelijk bevestigd door de klachtbehandelaar.
b. formele behandeling in eerste instantie
Indien de klacht na informele behandeling niet naar tevredenheid van de klager is
opgelost, vindt formele behandeling van de klacht plaats. Een mondelinge klacht wordt
daartoe op schrift gesteld. De organisatie is daarbij zo nodig behulpzaam. Een klaagschrift
wordt in beginsel behandeld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 9 van de
Algemene wet bestuursrecht en met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.
Met instemming van klager kan gekozen worden voor een andere wijze van behandeling
van de klacht.
c. formele behandeling in tweede instantie
Indien de klager niet tevreden is met de uitkomst van de formele behandeling in eerste
instantie, kan hij vervolgens een klacht c.q. verzoekschrift indienen bij de Nationale
ombudsman.
Artikel 4
Klachtencoördinator
1. Het Dagelijks Bestuur stelt een of meer klachtencoördinatoren en plaatsvervangend
klachtencoördinatoren aan.
2. De klachtencoördinator wordt betrokken bij de informele behandeling van klachten en
zorgt (zo nodig) voor het opstarten van de formele behandeling.
3. De klachtencoördinator ziet erop toe, dat de formele behandeling van een klaagschrift
conform de bepalingen van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en het
bepaalde in deze regeling plaatsvindt.
4. De klachtencoördinator draagt zorg voor de registratie van mondelinge en schriftelijke
klachten en stelt het jaarverslag op.
5. Bij de klachtbehandeling in tweede instantie is de klachtencoördinator contactpersoon
voor de Nationale ombudsman.
Artikel 5
Indiening klaagschriften
1. Het klaagschrift is ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft en de mededeling
wie zich aldus heeft gedragen;
2. De klachtencoördinator zorgt ervoor dat de ontvangst van het klaagschrift binnen twee
weken na ontvangst door de klachtbehandelaar wordt bevestigd.
3. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval:
a. de datum waarop de klacht is ontvangen;
b. de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld;
c. de naam van de klachtbehandelaar;
d. de procedure van hoor en wederhoor;

e. de mogelijkheid om de tekst van de klachtregeling op te vragen of via de website te
lezen.
Artikel 6
Ontvankelijkheid
1. Een bestuursorgaan is niet verplicht een klaagschrift in behandeling te nemen indien:
a. niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 5, eerste lid van deze regeling en klager de
voor behandeling vereiste gegevens niet binnen vier weken nadat klager op de
tekortkoming is gewezen, heeft verstrekt;
b. deze een gedraging betreft die reeds eerder met inachtneming van deze regeling is
behandeld;
c. deze een gedraging betreft die langer dan één jaar voor indiening van het klaagschrift
plaatsvond;
d. de aangelegenheid behoort tot het algemeen gemeentelijk beleid of het een algemeen
verbindend voorschrift betreft;
e. deze een gedraging betreft waartegen door klager bezwaar gemaakt had kunnen
worden of waartegen door klager beroep had kunnen worden ingesteld, tenzij die
gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit;
f. deze een gedraging betreft die door het instellen van een procedure aan het oordeel
van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is,
dan wel onderworpen is geweest, of zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek
op bevel van de officier van justitie gaande is, dan wel indien de gedraging deel
uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit
een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande
is;
g. het belang van de klager of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
2. Van het niet in behandeling nemen van het klaagschrift wordt klager zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis
gesteld, onder vermelding van de redenen daarvan.
Artikel 7
Behandeling
1. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging,
waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.
2. Hierbij wordt de navolgende leidraad gehanteerd:
a. Een klaagschrift over het Algemeen Bestuur of over een lid daarvan, wordt behandeld
door de voorzitter, tenzij deze zelf het onderwerp van de klacht is. In dat geval is het
bepaalde onder b van toepassing.
b. Een klaagschrift over de voorzitter van het Algemeen Bestuur wordt behandeld door de
plaatsvervangend voorzitter.
c. Een klaagschrift over het Dagelijks Bestuur of over een lid daarvan, wordt behandeld
door de voorzitter, tenzij deze zelf onderwerp van de klacht is. In dat geval is het
bepaalde onder d van toepassing.
d. Een klaagschrift over de voorzitter van het Dagelijks Bestuur wordt behandeld door de
plaatsvervangend voorzitter.
e. Een klaagschrift over een onafhankelijke vaste commissie van advies of over een lid
daarvan, wordt behandeld door de voorzitter van de commissie, tenzij deze zelf het
onderwerp van de klacht is. In dat geval is het bepaalde onder f van toepassing.
f. Een klaagschrift over de voorzitter van een onafhankelijke vaste commissie van advies,
wordt behandeld door de plaatsvervangend voorzitter.
g. Een klaagschrift over de Directie of over een lid dan wel secretaris daarvan wordt
behandeld door de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.
h. Een klaagschrift over een afdelingsmanager wordt behandeld door een lid van de
Directie.
i. Een klaagschrift over een medewerker in dienst van het openbaar lichaam
Servicecentrum MER wordt behandeld door de afdelingsmanager van het betreffende

taakveld, tenzij deze zelf het onderwerp van de klacht is. In dat geval is het bepaalde
onder h van toepassing.
Artikel 8
Onderzoek
1. De begeleiding van de formele behandeling van klaagschriften vindt plaats door de
klachtencoördinator.
2. De klachtencoördinator is in verband met de voorbereiding van de behandeling van een
klaagschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen
inwinnen.
Artikel 9
Hoor en wederhoor
1. Degene op wiens gedraging het klaagschrift betrekking heeft, ontvangt een kopie van het
klaagschrift en de eventueel daarbij meegezonden stukken.
2. De indiener en degene tegen wie de klacht is gericht, worden in de gelegenheid gesteld in
elkaars tegenwoordigheid, in persoon of bij gemachtigde, te worden gehoord.
3. De klachtbehandelaar zit de hoorzitting voor, in aanwezigheid van de klachtencoördinator.
4. Van het bepaalde in het tweede lid kan worden afgeweken:
a. indien klager expliciet te kennen geeft geen gebruik te willen maken van het recht te
worden gehoord;
b. indien degene tegen wie de klacht is gericht, gemotiveerd bij de klachtencoördinator te
kennen geeft dat hij niet wenst te worden gehoord of niet in elkaars aanwezigheid wenst
te worden gehoord.
5. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.
6. Het verslag vermeldt in ieder geval:
a. de naam van de klachtbehandelaar;
b. de naam van de verslaglegger;
c. de namen van de verschenen klager(s) en degene(n) tegen wie de klacht is gericht en,
indien aanwezig, van gemachtigde(n) en van getuigen en deskundigen;
d. datum hoorzitting;
e. een zakelijke weergave van wat tijdens de hoorzitting over de klacht wordt besproken.
7. Het verslag wordt ter kennisneming aan partijen toegezonden of uitgereikt.
Artikel 10
Eindoordeel
1. De klachtencoördinator stelt op basis van de ingewonnen informatie en het horen en
wederhoren, in overleg met de klachtbehandelaar een rapport van bevindingen op en legt
dit ter besluitvorming voor aan:
a. in geval van een klaagschrift als bedoeld in artikel 7 lid 2 onder a en b, aan het
Algemeen Bestuur;
b. in geval van een klaagschrift als bedoeld in artikel 7 lid 2 onder c en d alsmede
g, h en i aan het Dagelijks Bestuur;
c. in geval van een klaagschrift als bedoeld in artikel 7 lid 2 onder e en f, aan de
onafhankelijke vaste commissie van advies waartegen de klacht is gericht dan wel
waartoe het lid behoort, waartegen de klacht is gericht;
2. Het beslissingsbevoegde bestuur of de beslissingsbevoegde persoon stelt de klager en
degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd in kennis
van de bevindingen van het interne onderzoek en van de eventuele conclusies die het
daaraan verbindt.
3. Het beslissingsbevoegde bestuur of de beslissingsbevoegde persoon informeert de klager
over de mogelijkheid de klacht aan een externe instantie voor te leggen.
Artikel 11
Afhandelingstermijn
1. De klachtbehandelaar handelt de ontvankelijke klacht af binnen zes weken na ontvangst
van het klaagschrift.
2. De klachtbehandelaar kan de afhandeling met vier weken verdagen. Zowel de klager(s)
als degene(n) tegen wie de klacht is gericht, krijgen schriftelijk bericht van de verdaging.

Artikel 12
Tussentijdse beëindiging
De behandeling van een klacht kan tussentijds worden beëindigd indien de klager daarmee
instemt. De tussentijdse beëindiging wordt schriftelijk bevestigd. In dat geval vervalt de
verplichting tot het verder toepassen van deze regeling.
Artikel 13
Registratie, publicatie en jaarverslag
1. Alle ingediende klachten worden geregistreerd.
2. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd.
3. De klachtencoördinator brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van de ingediende klachten.
In het jaarverslag, dat openbaar is, worden de persoonsgegevens geanonimiseerd
weergegeven.
Artikel 14
Onvoorziene gevallen
In de gevallen waarin de wet of deze regeling niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.
Artikel 15
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.
Artikel 16
Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als “Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling
Servicecentrum MER”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 22 oktober 2013
Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Servicecentrum MER,
De voorzitter,

De directie,

Artikelsgewijze
toelichting
Servicecentrum MER

Klachtenregeling

Gemeenschappelijke

Regeling

Per 15 oktober 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER van kracht
geworden. Daarbij is het openbaar lichaam Servicecentrum MER ingesteld.
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent in hoofdstuk 9, titel 9.1, regels voor de
klachtbehandeling door een bestuursorgaan. Onder bestuursorgaan verstaat de Awb onder
meer: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld (artikel 1:1
lid 1 onder a). Het openbaar lichaam Servicecentrum MER is een dergelijke rechtspersoon.
Het klachtrecht van de Awb is dan ook op het Servicecentrum MER van toepassing. De
regeling in de Awb voor de interne klachtprocedure voorziet in waarborgen waaraan de
behandeling van klachten over een gedraging van een bestuursorgaan door dat orgaan zelf,
ten minste moet voldoen. Deze klachtenregeling geeft aanvullende voorschriften voor een
zorgvuldige behandeling van klachten door het openbaar lichaam Servicecentrum MER.
Artikel 1
Begripsbepalingen
In overeenstemming met het bepaalde in de Wet Nationale ombudsman en de Awb is
uitgangspunt dat het gaat om klachten over gedragingen van bestuursorganen. Daarbij wordt
een gedraging van een persoon, die werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, als een gedraging van dat orgaan wordt aangemerkt. Onder c van dit artikel
zijn de bestuursorganen van het openbaar lichaam Servicecentrum MER opgesomd. Bij een
vaste commissie van advies kan gedacht worden aan een commissie van advies voor de
bezwaarschriften.
De begrippen gedraging (een handelen of nalaten te handelen) en klacht (een uiting van
ongenoegen) zijn zo ruim mogelijk geformuleerd.
Artikel 2
Klachten
“Een ieder” heeft het recht een klacht in te dienen. Anders dan bij bezwaar of beroep is niet
vereist dat een klager belanghebbende is.
De klacht moet betrekking hebben op een “bepaalde aangelegenheid”. Algemene klachten
over beleid of beleidsuitvoering vallen daarmee buiten de reikwijdte van hoofdstuk 9 van de
Awb en deze klachtenregeling.
Gedragingen kunnen zowel feitelijke handelingen betreffen als besluiten en privaatrechtelijke
rechtshandelingen. Waar de gedraging het nemen van een besluit betreft, moeten de
procedures van bezwaar en beroep worden benut. Via de klachtprocedure kan bijvoorbeeld
wel de behoorlijkheid van een besluit aan de orde worden gesteld.
Gedragingen van bestuurs- en commissieleden, ambtenaren en arbeidscontractanten
worden toegerekend aan het bestuursorgaan waarvoor de beklaagde persoon werkzaam is.
Een onafhankelijke commissie, zoals een bezwaarschriftencommissie, handelt zelf haar
klachten af.
Algemene wensen over het optreden c.q. beleid van een bestuursorgaan, hebben geen
betrekking op de wijze waarop een bestuursorgaan zich heeft gedragen. Deze vallen dus
niet onder het klachtrecht.
Het is niet mogelijk over mondelinge uitingen van leden van het Algemeen of Dagelijks
Bestuur (en anderen die deelnemen aan de beraadslagingen) in bestuurs- of
commissievergaderingen of over hetgeen aan de vergadering schriftelijk is overgelegd, een
klacht in te dienen. Op grond van artikel 22 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, juncto artikel 22 van de Gemeentewet geldt hiervoor immuniteit.

Artikel 3
Fasering
Dit artikel geeft de opbouw van de volledige klachtenprocedure weer. De behandeling van
een klacht is in eerste instantie informeel en laagdrempelig.
Overigens kan ook de klachtenprocedure bij de Nationale ombudsman als laagdrempelig
worden beschouwd. Er gelden voor het in behandeling nemen van een klacht bij deze
instantie echter enkele in de Wet Nationale ombudsman vastgelegde criteria waaraan de in
te dienen klachten moeten voldoen, willen deze in behandeling kunnen worden genomen.
Als algemene regel geldt, dat zowel mondelinge als schriftelijke klachten zorgvuldig
afgedaan moeten worden. Wat een zorgvuldige afdoening inhoudt, kan per geval verschillen.
Bij een ingediende klacht zal zoveel mogelijk moeten worden getracht de klacht reeds in de
informele fase afdoende te behandelen. Met het geven van opheldering, het verstrekken of
toezenden van informatie of het aanbieden van verontschuldigingen kunnen in deze fase
vaak al misverstanden uit de wereld worden geholpen en "de kou uit de lucht" worden
gehaald. De informele fase is met opzet niet aan procedurele regels gebonden om de
flexibiliteit voor het bereiken van een oplossing zo groot mogelijk te laten zijn.
Als een schriftelijke klacht met de informele wijze van behandelen naar tevredenheid van de
klager wordt afgedaan, dan wordt dit aan de klager schriftelijk bevestigd.
De klager wordt, indien hij na de informele behandeling niet tevreden is, gewezen op de
verdere klachtenprocedure. Een mondelinge klacht moet daarvoor door klager op schrift te
worden gesteld. Als de klager moeite heeft met het op schrift stellen van zijn klacht, dan is
het de taak van de organisatie om daarbij te helpen.
Hierbij wordt nog wel aangetekend dat niet iedere negatieve opmerking bedoeld hoeft te zijn
als een klacht. Van alle bestuurders en medewerkers wordt wel verwacht dat zij negatieve
opmerkingen serieus nemen en bij twijfel gericht vragen of de opmerking bedoeld is als
klacht.
Artikel 4
Klachtencoördinator
De klachtencoördinator vervult een centrale rol in de formele klachtbehandeling. Hij is het
eerste aanspreekpunt, zowel binnen als buiten de organisatie. Hij is belast met de
(voorbereiding van de) behandeling van een klaagschrift, maar beschikt niet over
zelfstandige bevoegdheden wat betreft het beslissen omtrent de afhandeling van een
klaagschrift. Hiertoe is alleen het betreffende bestuursorgaan of de gemandateerde persoon
bevoegd.
Artikel 5
Indiening klaagschriften
Het eerste lid komt overeen met artikel 9:4 lid 2 Awb. Indien een klaagschrift niet aan deze
criteria voldoet, hoeft het niet in behandeling te worden genomen, maar dat mag uiteraard
wel.
Het tweede en derde lid geven aan dat de klachtencoördinator zorgt voor een
ontvangstbevestiging met daarin een uitleg over de te volgen procedure. Voor een snelle en
correcte behandeling van een klacht is het gewenst direct zo volledig mogelijk geïnformeerd
te zijn.
Anonieme klachten worden in beginsel niet in behandeling genomen. Naar het oordeel van
de Nationale ombudsman kan op dit beginsel een uitzondering worden gemaakt als
aannemelijk is dat klager zwaarwegende belangen heeft om anoniem te blijven. Uiteraard
dient de anonieme klager wel op zodanige wijze kenbaar en bereikbaar te zijn, dat zijn klacht
naar behoren kan worden onderzocht.

In artikel 9:4 Awb is voor klaagschriften artikel 6:5 lid 3 van deze wet van overeenkomstige
toepassing verklaard. Dit betekent dat klager de verplichting heeft een klaagschrift in de
Nederlandse taal in te dienen of om het klaagschrift te voorzien van een Nederlandse
vertaling. In concrete gevallen zal in redelijkheid moeten worden getoetst of aan deze eis
moet worden vastgehouden.
Artikel 6
Ontvankelijkheid
Het eerste lid geeft de gevallen aan waarin een bestuursorgaan niet verplicht is een klacht in
behandeling te nemen. Het bestuursorgaan zal altijd moeten afwegen of al dan niet tot het in
behandeling nemen van de klacht, en dus tot onderzoek, wordt overgegaan. De in het eerste
lid geformuleerde gronden zijn grotendeels ontleend aan de Awb.
Klachten kunnen betrekking hebben op het niet tijdig nemen van besluiten. Ingevolge artikel
4:17 Awb kan bij het uitblijven van een besluit op een aanvraag of een bezwaarschrift het
bestuursorgaan in gebreke worden gesteld. Als de belanghebbende over het niet tijdig
beslissen een schriftelijke klacht als bedoeld in artikel 9:4 Awb indient, is daarmee tevens
voldaan aan het vereiste van schriftelijke ingebrekestelling. Het bestuursorgaan is dan in
beginsel niet verplicht, maar wel bevoegd, de klacht als zodanig te behandelen, omdat
beroep mogelijk is (artikel 9:8 lid 1 aanhef en onderdeel d Awb). Klager kan te kennen geven
dat hij er prijs op stelt, dat zijn brief wordt aangemerkt als een klaagschrift en niet als een
ingebrekestelling.
Het tweede lid geeft aan dat het betreffende bestuursorgaan de klager binnen vier weken in
kennis moet stellen van het niet in behandeling nemen van een klacht. Deze termijn is ook
ontleend aan de Awb.
Artikel 7
Behandeling
In dit artikel wordt bepaald wie een klaagschrift formeel behandelt.
De klacht moet worden behandeld door een persoon die niet bij de gedraging, waarop de
klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. De wet maakt een uitzondering voor het geval
de klacht betrekking heeft op een gedraging van het bestuursorgaan zelf, dan wel zijn
voorzitter of een lid (zie artikel 9:7 lid 2 Awb). Hiermee isrekening gehouden bij de bepaling
van de klachtbehandelaar.
Artikel 8
Onderzoek
Een klacht die in behandeling is genomen, kan uiteraard pas worden afgedaan nadat een
deugdelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de aard van de klacht zal het
onderzoek meer of minder formeel kunnen verlopen. Tevens kan het onderzoek, indien
wenselijk, het karakter kunnen krijgen van bemiddeling.
Artikel 9
Hoor en wederhoor
Een belangrijk onderdeel van het in artikel 8 bedoelde onderzoek is hoor en wederhoor, met
inbegrip van de mogelijkheid om op elkaars standpunten te reageren. Hoor en wederhoor is
een van de basisbeginselen van de Nederlandse rechtsorde.
Het eerste lid is overgenomen van artikel 9:9 Awb. Een ieder heeft het recht te weten dat er
over zijn of haar handelen een klacht is ingediend, alsmede wat die klacht inhoudt.
Bovendien geeft dit de betreffende persoon de gelegenheid zich voor te bereiden op het
vervolg van de procedure.
Het horen geschiedt door de klachtbehandelaar. Het verdient in het algemeen aanbeveling
klager en degene over wiens gedraging is geklaagd, in elkaars aanwezigheid te horen.
Betrokkenen kunnen dan direct op elkaars stellingen reageren. Vaak wordt dan direct
duidelijk over welke punten overeenstemming bestaat en over welke niet. Afzonderlijk horen
moet een uitzondering zijn.

Het staat klager en/of degene over wie wordt geklaagd vrij zich op de hoorzitting te laten
vergezellen of bijstaan door iemand van zijn of haar keuze. Dit is in het tweede lid
vastgelegd. Het is immers mogelijk en begrijpelijk dat iemand zich onprettig of onzeker voelt
in een dergelijke hoorzitting. Het is belangrijk dat men zich veilig genoeg voelt om vrijuit te
kunnen spreken. Dat komt een zorgvuldige behandeling van de klacht ten goede. Eventuele
kosten zijn voor rekening van degene die zich laat vergezellen.
De verplichting tot het opmaken van een verslag staat in artikel 9:10 Awb. De toezending van
een exemplaar van het verslag aan beide partijen is een beginsel van behoorlijk procesrecht.
Artikel 10
Eindoordeel
Het is uiteindelijk het bestuursorgaan dat een eindoordeel geeft over de klacht, i.c. het
Algemeen, het Dagelijks Bestuur of de onafhankelijke vaste commissie van advies,
waartegen de klacht is gericht. Op grond van artikel 9:2 van de Awb behoort bij het
bestuursorgaan de behandeling van klachten over gedragingen van bestuursorganen die
onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.
Klager en beklaagde worden schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van het besluit
over de klacht. Aan de motivering mogen bij een ongegrondverklaring van de klacht hogere
eisen worden gesteld, dan bij een gegrondverklaring.
Het derde lid van dit artikel is gebaseerd op artikel 9:12 Awb. Indien een klager niet tevreden
is over de wijze waarop zijn klacht binnen de gemeente is behandeld of indien hij het niet
eens met de conclusie die het bestuursorgaan na het onderzoek heeft getrokken, dient hij de
gelegenheid te hebben zijn klacht nog eens voor te leggen aan een onafhankelijke instantie.
Gekozen is voor de aansluiting bij de Nationale Ombudsman.
Blijkens de memorie van toelichting op artikel 9:12 Awb is de beslissing over een klacht geen
appellabel besluit, omdat de bevindingen van het bestuursorgaan en zijn conclusies niet op
rechtsgevolg zijn gericht.
Artikel 11
Afhandelingstermijn
Dit betreft de wettelijke termijnen zoals genoemd in de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 12
Tussentijdse beëindiging
Niet alleen in de voorfase, maar ook daarna, kan klager te kennen geven dat zijn klacht geen
verdere behandeling meer behoeft. Dit wordt dan aan de klager schriftelijk bevestigd. Dit
onder de mededeling dat de klacht – tenzij anders wordt bericht – als ingetrokken wordt
beschouwd.
Artikel 13
Registratie, publicatie en jaarverslag
Het eerste en tweede lid van deze bepaling volgen uit artikel 9:12a van de Algemene wet
bestuursrecht. Een goed inzicht in aard, frequentie en oorzaak van klachten is van belang
voor de beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van (juridische) kwaliteitszorg.
Daarom is een goede verslaglegging van de ingediende klaagschriften en van de afdoening
ervan ook een onmisbaar instrument. Het verslag wordt geanonimiseerd opgesteld. Er
worden dus geen persoonsgegevens in opgenomen. Het wordt uitgebracht aan de het
Algemeen Bestuur.
Artikel 14
Onvoorziene gevallen
Dit artikel fungeert als vangnet bepaling.
Artikel 15
Inwerkingtreding
Dit artikel spreekt voor zich.
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Voorstel tot vaststelling van financiële verordening, controleverordening,
verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
Van:

Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Op basis van artikel 17 van Gemeenschappelijke Regeling en de
artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet moet de
Gemeenschappelijke Regeling MER een drietal financiële verordeningen
vaststellen.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER stelt financiële
verordening, de controleverordening en de verordening onderzoeken
doelmatigheid en doeltreffendheid vast.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Financiële verordening
Controleverordening
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Ter inzage: --
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Inleiding:
Artikel 17, lid 2 Gemeenschappelijke regeling: Met betrekking tot de organisatie van de financiële
administratie, het kasbeheer en de controle zijn de artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet van
overeenkomstige toepassing.

Centrale vraag:
Op basis van artikel 17 van Gemeenschappelijke Regeling en de artikelen 212, 213 en 213a van de
Gemeentewet moet de Gemeenschappelijke Regeling MER een drietal financiële verordeningen
vaststellen.

Oplossingsrichting(en):
Bijgaand treft u voorstellen voor de financiële verordeningen aan. Deze voorstellen zijn voorbereid in de
werkgroep financiën en geaccordeerd door het DT van 22 augustus 2013. De werkgroep is begonnen met
een vergelijking van de verordeningen van de 3 moedergemeenten en de modelverordening van de VNG.
Daarnaast zijn de afspraken die in de Gemeenschappelijke Regeling zelf als zijn vastgelegd erbij
betrokken. Op basis daarvan worden de voorliggende voostellen gedaan.
De ingangsdatum is voor alle verordeningen gesteld op 1 januari 2014. Dit omdat in 2013 nog veel opgezet
moet worden en dat het niet reëel is te verwachten dat aan alle voorwaarden al voldaan kan worden. Dit
is (ambtelijk) met de provincie kortgesloten en zij zien geen problemen in deze pragmatische oplossing.
De verordeningen zijn tevens afgestemd met diverse deskundigen/betrokkenen in de 3 gemeenten.
Hieronder zijn een aantal bijzonderheden en overwegingen vermeld die bij het opstellen van de
concepten hebben meegespeeld.
Overwegingen
In het algemeen zijn de verordeningen zo eenvoudig mogelijk gehouden. Aanvullende afspraken en regels
zijn altijd nog mogelijk via aparte besluitvorming. In de verordeningen wordt alleen het noodzakelijke
vastgelegd.
Toelichting bij de financiële verordening (ex art. 212)
Indicatoren
Artikel 2 zou een derde lid kunnen bevatten:
Het Algemeen Bestuur stelt op voorstel van het Dagelijks Bestuur per programma relevante indicatoren
vast voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de productie van goederen en diensten
door de Gemeenschappelijke Regeling MER.
Voorgesteld wordt om dit niet hier vast te leggen. Dat wil niet zeggen dat er in de begroting niet met
indicatoren gewerkt gaat worden, maar op deze manier wordt ‘de manier waarop’ nog open gehouden.
Rapportages
Hetzelfde geldt voor tussentijdse rapportages. In de GR is hier niets over vastgelegd en in de verordening
wordt voorgesteld dat (voorlopig) ook niet te doen. Er is natuurlijk wel behoefte aan tussentijdse
rapportage, maar die kan met de MER meegroeien als de organisatie groeit.
Financieel beleid
Overwogen is om ook het financieel beleid vast te leggen zodat er geen aparte nota’s gemaakt hoeven te
worden. Er is voor gekozen om dit niet te doen omdat het dan in de toekomst lastiger is om het te
wijzigen.
Treasury
Ten aanzien van treasury is opgenomen dat de MER niet zelf leningen mag aangaan en tijdelijk overtollige
middelen alleen op een direct opneembare spaarrekening mag stallen. Een apart treasurystatuut is dan
ook niet nodig.
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Controleverordening (ex art. 213)
Auditcommissie
Enige punt hierbij is de instelling van een auditcommissie. Op dit moment lijkt het nog niet mogelijk om
een eigen auditcommissie op te richten. Daarom is dit als volgt geformuleerd:
Art. 4 lid 3
Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-)
overleg plaats tussen de accountant, (een vertegenwoordiger uit) het Algemeen Bestuur, (een
vertegenwoordiger van) de directie.
Art. 7 lid 4
De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling in het Algemeen Bestuur van de jaarstukken het
verslag van bevindingen met (een voor dit doel door het Algemeen Bestuur ingestelde vertegenwoordiging
van) het Algemeen Bestuur.
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (ex art.213a)
Ook deze is eenvoudig gehouden en sluit aan bij de Planning & Control Cyclus. In de verordeningen van de
moedergemeenten en in de modelverordeningen staat dat er hiervoor aparte plannen moeten worden
opgesteld. Voorgesteld wordt om dit te beperken tot het opnemen hiervan in de paragraaf
bedrijfsvoering.

Communicatie:
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur vindt publicatie plaats via internet.

Voorstel:
Voorgesteld wordt dat het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER stelt financiele verordening, de
controleverordening en de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid vast.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 22 oktober 2013
BESLUIT

Financiële verordening, controleverordening, verordening onderzoeken
doelmatigheid en doeltreffendheid

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,
BESLUIT:
De financiële verordening, de controleverordening en de verordening onderzoeken doelmatigheid en
doeltreffendheid vast te stellen.

De voorzitter,

De directie,
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Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling MER
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER besluit;
gelet op artikel 213 van de gemeentewet, vast te stellen:
de verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële
organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling MER.

Artikel 1. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Accountant:
een door het Algemeen Bestuur benoemde:
• registeraccountant of
• organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast
met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.
b. Accountantscontrole:
de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door
het Algemeen Bestuur benoemde accountant van:
• het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en
samenstelling van het vermogen;
• het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;
• het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening met de
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoelt in artikel 186
Gemeentewet;
• de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze
een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; waarbij de nadere regels die bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel
213 Gemeentewet, in acht worden genomen.
c. Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole:
het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de
vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit
Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG).
d. Deelverantwoording:
een in opdracht van het Algemeen Bestuur ten behoeve van de verslaglegging opgestelde
verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de organisatie van de
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Gemeenschappelijke Regeling MER, welke verantwoording onderdeel uit maakt van de
jaarrekening.

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole
1. De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het Algemeen Bestuur te benoemen
accountant. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van 4 jaar.
2. Het Dagelijks Bestuur bereidt in overleg met het Algemeen Bestuur de aanbesteding van de
accountantscontrole voor.
3. Het Algemeen Bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma
van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountantscontrole
opgenomen:
a. de toe te passen goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties) bij de
controle van de jaarrekening;
b. de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases en
goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties);
c. de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;
d. de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;
e. de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering; en voor ieder
afzonderlijk te controleren begrotingsjaar:
f. de posten van de jaarrekening en deelverantwoordingen met bijbehorende afwijkende
rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te
besteden;
g. de producten van de Gemeenschappelijke Regeling MER en of organisatieonderdelen met
bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle
specifiek aandacht dient te besteden.
4. In afwijking van het gestelde in lid 3, letters f en g kan het Algemeen Bestuur in het programma
van eisen opnemen, dat het Algemeen Bestuur jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole
in overleg met de accountant vaststelt de posten van de jaarrekening, de posten van de
deelverantwoordingen, de producten van de Gemeenschappelijke Regeling MER en de
organisatieonderdelen, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te
besteden en welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te hanteren.
5. In geval van Europese aanbesteding van de accountantscontrole stelt het Algemeen Bestuur voor
de selectie van de accountant de selectiecriteria vast en per selectiecriterium de bijbehorende
weging vast.

Artikel 3. Informatieverstrekking door Dagelijks Bestuur
1. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de
geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor
controle.
2. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende
verordeningen, nota's, besluiten van het Dagelijks Bestuur, deelverantwoordingen, administraties,
plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed
toegankelijk zijn.
3. Bij de jaarrekening bevestigt het Dagelijks Bestuur schriftelijk aan de accountant, dat alle hem
bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.
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4. Het Dagelijks Bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de
accountantsverklaring en het verslag van bevindingen uiterlijk 15 juni aan het Algemeen Bestuur.
5. Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de
jaarrekening in het Algemeen Bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de
jaarrekening geeft, wordt terstond door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur en de
accountant gemeld.

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole
1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de
accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende
werkzaamheden.
2. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te
voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande
kennisgeving uitvoeren.
3. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek
(afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant, (een vertegenwoordiger uit) het Algemeen
Bestuur, (een vertegenwoordiger van) de directie.

Artikel 5. Toegang tot informatie
1. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het
inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij
inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat
de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang
heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de
Gemeenschappelijke Regeling MER .
2. De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en
verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het
Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor, dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun
medewerking verlenen.
3. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van de
Gemeenschappelijke Regeling MER zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken,
opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige
totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de
getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6. Overige controles en opdrachten
1. Het Dagelijks Bestuur kan de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant opdracht geven
tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de
doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant
daarmee niet in het geding komt.
2. Het Dagelijks Bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP,
Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien
een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het Dagelijks
Bestuur bevoegd hiervoor de opdracht verlenen aan een andere dan de door het Algemeen
Bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de Gemeenschappelijke Regeling MER
is.
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Artikel 7. Rapportering
1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van
een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het Algemeen Bestuur en
zendt een afschrift hiervan aan het Dagelijks Bestuur.
2. In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over
de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk
belang aan de ambtenaar van wie het geldelijk beheer, het vermogensbeheer, de administratie en
de beheersdaden zijn gecontroleerd, het hoofd van de dienst waar de ambtenaar werkzaam is, de
(concern-)controller en het hoofd financiën dan wel andere daarvoor in aanmerking komende
ambtenaren.
3. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het
Algemeen Bestuur door de accountant aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd met de mogelijkheid
voor het Dagelijks Bestuur om op deze stukken te reageren.
4. De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling in het Algemeen Bestuur van de
jaarstukken het verslag van bevindingen met (een voor dit doel door het Algemeen Bestuur
ingestelde vertegenwoordiging van) het Algemeen Bestuur.

Artikel 8. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2014. De stukken voor dit
begrotingsjaar en latere begrotingsjaren voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

Artikel 9. Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Controleverordening
Gemeenschappelijke Regeling MER”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 22 oktober 2013

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Servicecentrum MER,

De voorzitter,

De directie,
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Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
Gemeenschappelijke Regeling MER
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER besluit;
gelet op artikel 213a van de gemeentewet, vast te stellen:
de verordening voor Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de
Gemeenschappelijke Regeling MER.

Artikel 1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Doelmatigheid:
De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden
gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen
zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.
b. Doeltreffendheid:
De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid
daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie
1. Het Dagelijks Bestuur onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatieeenheden van de Gemeenschappelijke Regeling MER en de uitvoering van taken door de
Gemeenschappelijke Regeling MER.
2. Het Dagelijks Bestuur toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal één (of een deel van een)
programma en/of paragraaf.

Artikel 3 Onderzoeksplan
1. In de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting wordt aangegeven welke interne onderzoeken
naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid in het begrotingsjaar verricht zullen worden.
2. Hierbij wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:
a. het object van onderzoek
b. de reikwijdte van het onderzoek
3. In de begroting wordt aangegeven welke budgetten zijn opgenomen voor de uitvoering van de
onderzoeken.
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Artikel 4 Voortgang onderzoeken
Het Dagelijks Bestuur rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de jaarstukken over de
voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van
bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking
1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage.
2. De rapportage wordt, eventueel aangevuld met een plan van aanpak ter uitvoering van
gerapporteerde aanbevelingen, ter kennisgeving aan het Algemeen Bestuur aangeboden.

Artikel 6 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 7 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en
doeltreffendheid van de Gemeenschappelijke Regeling MER”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 22 oktober 2013

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Servicecentrum MER,

De voorzitter,

De directie,
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Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling MER
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER besluit;
gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen:
de verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het
financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeenschappelijke
Regeling MER.

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Artikel 1. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Gemeenschappelijke Regeling:
de Gemeenschappelijke Regeling MER.
b. Administratie:
het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve
van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de
Gemeenschappelijke Regeling MER en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet
worden afgelegd.

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording
Artikel 2. Programma-indeling
1. Het Algemeen Bestuur stelt een programma-indeling vast.
2. Het Algemeen Bestuur stelt vast welke paragrafen voor de Gemeenschappelijke Regeling MER van
toepassing zijn.
Artikel 2a. Planning en controlcyclus
Voor aanvang van een begrotingsjaar biedt het Dagelijks Bestuur een overzicht aan met daarin in elk
geval de data voor het aanbieden door het Dagelijks Bestuur en het vaststellen door Het Algemeen
Bestuur van de jaarstukken, de jaarwerkplannen, de ontwerpbegroting en de begroting met de
meerjarenraming.
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Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken
1. Bij de begroting wordt een overzicht gegeven van de productenraming ingedeeld naar
programma’s en bij het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de productenrealisatie
ingedeeld naar programma’s.
2. Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de begroting wordt van de nieuwe investeringen
per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende
investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en de raming van de uitputting van het
krediet in het lopende boekjaar weergegeven.
3. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde
investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven.
Artikel 3a. Kaders ontwerpbegroting
1. Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks voor 1 april een ontwerpbegroting op voor het volgende
kalenderjaar en zendt deze, voorzien van een toelichting, toe aan de raden van de deelnemende
gemeenten.
2. De ontwerpbegroting is gebaseerd op jaarwerkplannen (met een op de toekomst gericht
meerjarenplan) die de deelnemende gemeenten met de Gemeenschappelijke Regeling MER
afspreken en die voor 1 maart aan de deelnemende raden zijn aangeboden.
3. De deelnemende gemeenten geven het Dagelijks Bestuur voor 1 juni hun zienswijze hierop.
4. Het Algemeen Bestuur stelt het jaarwerkplan uiterlijk 15 juni vast en stuurt de opmerkingen van
de raden bij de ontwerpbegroting en eventueel een nota van wijzigingen aan het Algemeen
Bestuur.
5. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting voor 10 juli vast.
6. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting in ieder geval voor 15 juli aan de deelnemende
gemeenten en gedeputeerde staten.
Artikel 3b. Kaders jaarrekening
1. Het Dagelijks Bestuur legt over elk kalenderjaar verantwoording af over de inkomsten en uitgaven
en voegt daarbij een verslag van een onderzoek overeenkomstig artikel 213 lid 2 van de
Gemeentewet.
2. Het Algemeen Bestuur beslist of een batig dan wel nadelig saldo:
a. geheel of gedeeltelijk aan de deelnemers zal worden uitgekeerd dan wel ten laste wordt
gebracht;
b. geheel of gedeeltelijk aan de reserves van de GR zal worden toegevoegd dan wel onttrokken.
3. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening van voorafgaande jaar voor 10 juli vast.
4. Het Dagelijks Bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening in ieder geval voor 15 juli aan de
deelnemende gemeenten en gedeputeerde staten.
Artikel 4. Autorisatie begroting en investeringskredieten
1.
Het Algemeen Bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en
de totale baten per programma.
2.
Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn
opgenomen, legt het Dagelijks Bestuur vooraf aan het aangaan van verplichtingen een
investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet aan het
Algemeen Bestuur voor.
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Hoofdstuk 3. Financieel beleid
Artikel 5. Waardering en afschrijving vaste activa
Het Dagelijks Bestuur biedt het Algemeen Bestuur een nota vaste activa aan. In deze nota is
opgenomen:
- welk activa worden gewaardeerd en tegen welke waarde;
- welke termijn en welke methode van afschrijving wordt gehanteerd;
- overige van belang zijnde aspecten ten aanzien van waardering en afschrijving.
Het algemeen Bestuur stelt de nota vast.
Artikel 6. Reserves en voorzieningen
Het Dagelijks Bestuur biedt het Algemeen Bestuur een nota reserves en voorzieningen aan.
In deze nota is opgenomen:
- welke reserves en voorzieningen de Gemeenschappelijke Regeling MER heeft
- de bestedingsdoelen van de reserves en voorzieningen
- overige van belang zijnde aspecten ten aanzien van reserves en voorzieningen.
Het algemeen Bestuur stelt de nota vast.
Artikel 7. Kostprijsberekening
1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten wordt een
systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe
kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de
Gemeenschappelijke Regeling MER verleende diensten.
2. Bij de indirecte kosten worden betrokken:
a. de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de
betrokken activa,
b. de afschrijvingen van de in gebruik zijnde activa,
Artikel 8. Vaststelling hoogte bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling MER
Het Dagelijks Bestuur biedt jaarlijks bij de ontwerpbegroting het Algemeen Bestuur een nota aan met
de kaders voor de prijzen van diensten die door de Gemeenschappelijke Regeling MER worden
aangeboden.
Artikel 9. Financieringsfunctie
1. Voorschotten voor de dienstverlening worden voor de aanvang van elk kwartaal door de
Gemeenschappelijke Regeling MER aan de gemeenten gefactureerd.
2. Facturering van aanvullende dienstverlening geschiedt per kwartaal achteraf.
3. De deelnemers zullen er steeds voor zorgen dat de Gemeenschappelijke Regeling MER over
voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
4. De Gemeenschappelijke Regeling MER sluit zelf geen financieringen af.
5. Tijdelijk overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet op een direct opneembare
spaarrekening bij financiële instellingen met minimaal een A rating.

Hoofdstuk 4. Financieel beheer en interne controle
Artikel 10. Administratie
De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:
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a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de Gemeenschappelijke Regeling
MER als geheel en in de afdelingen;
b. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en
investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;
c. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de productie van goederen en
diensten;
d. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting
en relevante wet- en regelgeving;
e. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie,
alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het
gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en
regelgeving.
Artikel 11. Interne controle
Het Dagelijks Bestuur zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de
rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van
de getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij
afwijkingen neemt het Dagelijks Bestuur maatregelen tot herstel.
Artikel 12. Misbruik en oneigenlijk gebruik
Het Dagelijks Bestuur zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en
oneigenlijk gebruik van regelingen en eigendommen.

Hoofdstuk 5. Financiële organisatie
Artikel 13. Financiële organisatie
Het Dagelijks Bestuur zorgt voor en legt vast:
a. een eenduidige indeling van de organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling MER en een
eenduidige toewijzing van de taken aan afdelingen en/of teams;
b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de
eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie
aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;
c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de
toegekende budgetten en investeringskredieten;
d. de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende
informatievoorziening van de financieringsfunctie;
e. de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare
middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en
uitputting van middelen;
f. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten
van de productraming en de productrealisatie.
Artikel 13a. Inkoop en aanbesteding
Het Dagelijks Bestuur zorgt voor en legt vast de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding
van goederen, werken en diensten.
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Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Artikel 14. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2014. De stukken voor dit
begrotingsjaar en latere begrotingsjaren voldoen aan de bepalingen van deze verordening.
Artikel 15. Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Financiële verordening
Gemeenschappelijke Regeling MER”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 22 oktober 2013

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Servicecentrum MER,

De voorzitter,

De directie,
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
22 oktober 2013
Agendapunt 5

Voorstel tot kennisname besluitvormingsproces doorontwikkeling
Servicecentrum MER
Van:

Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Hoe vindt de besluitvorming van de overgang van een taak van de drie
moedergemeenten naar het Servicecentrum MER plaats?
Het besluitvormingsproces dat uiteindelijk kan leiden tot het overbrengen
van een taak naar het Servicecentrum MER vindt plaats rond de volgende
drie documenten: projectopdracht, onderzoek met voorgesteld besluit en
bedrijfsplan.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur besluit:
Kennis te nemen van de notitie besluitvormingsproces
doorontwikkeling Servicecentrum MER

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Notitie besluitvormingsproces doorontwikkeling
Servicecentrum MER
Ter inzage: --

1

Inleiding:
Er is behoefte aan een standaardisatie van de besluitvorming rondom de overgang van deeltaken uit de
moedergemeenten naar het Servicecentrum MER.

Centrale vraag:
Hoe vindt de besluitvorming van de overgang van een taak van de drie moedergemeenten naar het
Servicecentrum MER plaats?

Oplossingsrichting(en):
Het besluitvormingsproces dat uiteindelijk kan leiden tot het overbrengen van een taak naar het
Servicecentrum MER vindt plaats rond de volgende drie documenten: projectopdracht, onderzoek met
voorgesteld besluit en bedrijfsplan.

Communicatie:
De werkwijze zal op de intranetsites van de moedergemeenten en het Servicecentrum uiteen worden gezet.
De formats zullen worden ontwikkeld en worden ontsloten bij de drie moedergemeenten en het
Servicecentrum.

Financiële consequenties:
n.v.t.

Voorstel:
Voorgesteld wordt om:
Kennis te nemen van de notitie besluitvormingsproces doorontwikkeling Servicecentrum MER.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 22 oktober 2013
BESLUIT

Besluitvormingsproces doorontwikkeling Servicecentrum MER
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,
BESLUIT:
Kennis te nemen van de notitie besluitvormingsproces doorontwikkeling Servicecentrum MER.

De voorzitter,

De directie,
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Besluitvormingsproces doorontwikkeling servicecentrum MER
Inhoudsopgave
1. Inleiding: besluitvorming taken die overgaan van de moedergemeenten naar Servicecentrum MER
1.1. Projectopdracht
1.2. Onderzoek met advies over opname deeltaak in Servicecentrum MER
1.3. Bedrijfsplan
Bijlagen:
- Samenstelling besluitvormings-gremia
- Formats
1. Inleiding: Besluitvorming taken die overgaan van de moedergemeenten naar Servicecentrum MER
Hoe vindt de besluitvorming van de overgang van een taak van de drie moedergemeenten naar het
Servicecentrum MER plaats?
Het besluitvormingsproces dat uiteindelijk kan leiden tot het overbrengen van een taak naar het
Servicecentrum MER vindt plaats rond de volgende drie documenten: projectopdracht, onderzoek met
voorgesteld besluit en bedrijfsplan.
Deze notitie gaat in op de besluitvormende documenten en het proces van besluitvorming. Dit proces speelt
zich af in de moedergemeenten en het Servicecentrum MER.
Een traject start nadat bestuur hiertoe opdracht gegeven heeft.
1.1. Projectopdracht
Wanneer een taakgebied voor overgang naar het Servicecentrum in aanmerking komt, wordt er een
projectopdracht geformuleerd. Een format van de onderdelen die een projectopdracht bevat is bijgevoegd
onder formats.
De projectopdracht wordt vastgesteld in de stuurgroep Servicecentrum MER en wordt vervolgens ter
besluitvorming voorgelegd in de colleges van de moederorganisaties.
Na besluitvorming wordt de projectopdracht ter informatie aan de ondernemingsraden voorgelegd. Dit gebeurt
via de werkgroep medezeggenschap1.
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Indien de projectopdracht aan een deskundige buiten de organisatie wordt verstrekt, dient advies te worden
gevraagd aan de ondernemingsraden (art.25n, WOR).

1.2. Onderzoek en besluit
De bepaling of een taakgebied over gaat naar het Servicecentrum, vindt plaats bij de besluitvorming over het
advies op basis van onderzoek.
Een onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een businesscase wordt uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om
te bepalen of met samenwerking op een taakgebied in het Servicecentrum MER aan een of meerdere doelen van
de samenwerking wordt voldaan. Deze doelen zijn in algemene zin geformuleerd in het convenant
samenwerking (2011): “de gemeenten willen kwaliteit borgen, efficiënter werken, de kwetsbaarheid van de
drie gemeentelijke organisaties verminderen en de continuïteit verbeteren. Zij willen meer waarborgen
creëren voor een verbetering van de bedrijfsvoering en voor de kwaliteit van de dienstverlening als eerste
overheidsloket voor de burger. Door de schaalvoordelen van de samenwerking te benutten zullen de
toekomstbestendigheid van de organisaties van de gemeenten en de bestuurskracht toenemen en zullen op den
duur besparingen worden bereikt.”
In de managementbijeenkomst op 18 september zijn deze doelen verwerkt in het K-referentiekader: 1) kosten,
2) kwaliteit, 3) kwetsbaarheid, 4) klantgericht, 5)kernwaarden, 6)realistisch.
De vorm van het onderzoek is vrij. Doel van het onderzoek is het bepalen van de toegevoegde waarde van
participatie in het Servicecentrum MER op een of meerdere K’s.
Om dit te kunnen vaststellen dient het onderzoek inzicht te geven in de huidige situatie, de gewenste situatie
en wat nodig is om tot de gewenste situatie te komen.
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt er een advies geformuleerd over plaatsing van een taakgebied in
het Servicecentrum MER. Indien het advies is dat plaatsing van een taakgebied wordt aanbevolen wordt een
besluit geformuleerd dat tenminste uit de volgende drie onderdelen bestaat:
1. Besluit om akkoord te gaan met de onderzoeksresultaten;
2. Besluit om een taakgebied over te brengen naar het Servicecentrum MER;
3. Besluit om een bedrijfsplan op te stellen.
Voorafgaand aan de besluitvorming in de colleges dient afgestemd te worden met de portefeuillehouders in de
moederorganisaties.
Dit onderzoek, inclusief aanbevelingen en besluiten wordt vastgesteld in de stuurgroep van het Servicecentrum
MER. Vervolgens biedt de stuurgroep het aan de colleges van de moedergemeenten aan voor voorgenomen
besluitvorming. De colleges leggen het voor advies voor aan de ondernemingsraden.
De drie colleges en het Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER (in die volgorde) zullen over het voorstel incl. de
advisering van de medezeggenschap een definitief besluit nemen.
1.3. Bedrijfsplan
Een bedrijfsplan bevat in ieder geval de volgende aspecten:
- Taken
- Financiën: Begroting (transitiebegroting en meerjarenraming)
- Nieuwe organisatiestructuur, formatie
- De uitvoering van de staftaken (PIOFA-taken)
- Bestuurlijk en ambtelijk aansturing
- Implementatieproces
De resultaten van het bedrijfsplan dienen voorafgaand aan de besluitvorming afgestemd te worden met de
portefeuillehouders in de moederorganisaties.
Het bedrijfsplan wordt vastgesteld door de stuurgroep MER. Dan zullen de drie colleges een voorgenomen
besluit nemen over dit bedrijfsplan en dit voor advies voorleggen aan de ondernemingsraden.
Het Dagelijks Bestuur zal eveneens een voorgenomen besluit nemen over dit bedrijfsplan en dit voor advies
voorleggen aan de ondernemingsraad.
De drie colleges en het Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER (in die volgorde) zullen over het voorstel incl. de
advisering van de medezeggenschap een definitief besluit nemen.
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Bijlage 1: Samenstelling besluitvormings-gremia
Stuurgroep Servicecentrum MER: ·De stuurgroep bestaat uit de drie directeuren/ gemeentesecretarissen van de
moedergemeenten en wordt ondersteund door de directiesecretaris.
Directie Servicecentrum MER:
De directie bestaat de drie directeuren van het Servicecentrum MER en
wordt ondersteund door de directiesecretaris.
Algemeen Bestuur Servicecentrum MER: ·Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum wordt gevormd door de
drie colleges.
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER: Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum wordt gevormd door de
drie burgemeesters.
Formats
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1:
2:
3:
4:

Format Projectopdracht
Format besluit directie /stuurgroep
Format besluit Dagelijks Bestuur
Format besluit Algemeen Bestuur
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Opdracht
Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inleiding
Centrale vragen
Uitgangspunten
Afstemming
Aanverwante zaken
Planning uitwerking opdracht

1. Inleiding
2. Centrale vragen
3. Uitgangspunten
4. Afstemming
5. Aanverwante zaken
6. Planning uitwerking opdracht
Data

Omschrijving

Globale tijdsbesteding
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Voorstel Directie Servicecentrum MER
Datum:
Kenmerk:
Portefeuillehouder:
Afdeling:
Ambtenaar:
Onderwerp:
Samenvatting:

Geef in eenvoudige bewoordingen aan wat de grote lijn van het voorstel is.
Betrek hierbij de centrale vraagstelling.

Voorstel:

De directie besluit tot. Vervolgens worden de acties uitgedrukt in de
tegenwoordige tijd. Bijvoorbeeld: (kennisnemen van, gunnen van de opdracht
aan, aanbieden van, etc.)

Vergadering Directie d.d.
Beslissing:  Aanhouden
 Conform voorstel besloten


Voorstel behandeling
Voorstel behandeling
Voorstel behandeling
Voorstel behandeling
Bijlages ter inzage :

in Dagelijks Bestuur:
in Algemeen Bestuur:
in de colleges:
in de raden d.d.:

Ja

Bijlages bijgevoegd :

 Ja

Inleiding:
Aandachtspunten:
Relatie programmabegroting.
Relatie andere beleidsstukken.
Centrale vraag:
Wat is de vraag die ten grondslag ligt aan dit voorstel.
Oplossingsrichting(en):
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Dit is de kern van het voorstel en de onderbouwing van het besluit.
Betrek in de onderbouwing ook de afweging t.a.v. alternatieve oplossingsrichtingen.
Betrek in de onderbouwing de adviezen van andere disciplines.
Betrek in de onderbouwing de impact op onze speerpunten.
Denk aan de juridische aspecten.
Besteed aandacht aan de risico’s en geef aan hoe hiermee moet worden
omgegaan.
Ga in op de uitvoering en evaluatie van het voorstel.
Communicatie:
Hoe wordt het geaccordeerde voorstel gecommuniceerd met o.a. personeel, publiek,
pers en politiek ?
Advies afdeling Omgevingsdienst:
Financiële consequenties:
1. Is het budget opgenomen in de MER-begroting? Ja? Dekken uit dit budget.
2. Nee? Is er ruimte binnen een ander budget van de MER-begroting, al dan niet door het
maken van een keuze binnen dat budget, om als dekkingsmiddel te fungeren?
3. Nee? Kan het budget gedekt worden door een verhoging van de taakstelling binnen de MERbegroting? Ja? Via een begrotingswijziging wordt het budget geraamd binnen de MERbegroting ten laste van een verhoging van de taakstelling binnen de MER.
4. Nee? Kan het gedekt worden via een besparing binnen de budgetten uit de
moedergemeenten? Ja? Via een begrotingswijziging zal budget overgeheveld worden van de
moedergemeente naar de MER.
5. Nee? Kan een eenmalige investering van de moedergemeente leiden tot een structurele
bezuiniging binnen de MER-begroting?
6. Nee? Via een begrotingswijziging wordt het budget geraamd ten laste van een verhoging van
de bijdrage van de drie moedergemeenten aan de Mer.
Voorstel:
Formuleer het voorstel als volgt:
Voorgesteld wordt om: (Kennisnemen van, gunnen van de opdracht aan, aanbieden van,
etc.)

Bijlagen:
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Voorstel aan Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER
Datum:
Kenmerk:
Afdeling:
Ambtenaar:
Onderwerp:
Samenvatting:

Geef in eenvoudige bewoordingen aan wat de grote lijn van het voorstel is.
Betrek hierbij de centrale vraagstelling

Voorstel:

Het Dagelijks Bestuur besluit tot. Vervolgens worden de acties uitgedrukt in de
tegenwoordige tijd. Bijvoorbeeld: (kennisnemen van, gunnen van de opdracht
aan, aanbieden van, etc.)

Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. :
Beslissing:  Aanhouden
 Conform voorstel besloten


Voorstel behandeling in Algemeen Bestuur: n.v.t.
Voorstel behandeling in de colleges: n.v.t.
Voorstel behandeling in de raden d.d.: n.v.t.
Openbaar
 ja
 nee, omdat
Bijlages ter inzage :  
Ja

Bijlages bijgevoegd :

 Ja

7

Inleiding:
Aandachtspunten:
Relatie convenant, gemeenschappelijke regeling, beleidsstukken.
Relatie begroting.
Relatie andere beleidsstukken.
Centrale vraag:
Wat is de die ten grondslag ligt aan dit voorstel.
Oplossingsrichting(en):
Dit is de kern van het voorstel en de onderbouwing van het besluit.
Betrek in de onderbouwing ook de afweging t.a.v. alternatieve
oplossingsrichtingen.
Betrek in de onderbouwing de adviezen van andere disciplines.
Denk aan de juridische aspecten.
Besteed aandacht aan de risico’s en geef aan hoe hiermee moet worden
omgegaan.
Ga in op de uitvoering en evaluatie van het voorstel.
Communicatie:
Hoe wordt het geaccordeerde voorstel gecommuniceerd met personeel, publiek,
pers en politiek ?
Financiële consequenties:
Geef een overzicht van de kosten en baten en de dekking en bestemming daarvan.
Voorstel:
Formuleer het voorstel als volgt:
Voorgesteld wordt om: (Kennisnemen van, gunnen van de opdracht aan, aanbieden
van, etc.)

8

Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Agendapunt

Voorstel tot
Van:

Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Voorstel:

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Ter inzage: --
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Inleiding:
Centrale vraag:
Oplossingsrichting(en):
Communicatie:
Financiële consequenties:
Voorstel:
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 22 oktober 2013
BESLUIT

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,
BESLUIT:

De voorzitter,

De directie,
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
29 juni 2016

Van:

Voorlopige gunning accountantsdiensten boekjaar 2016, 2017 en 2018.
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Het Servicecentrum MER heeft met de gemeenten Roerdalen en
Maasgouw gezamenlijk de accountantsdiensten aanbesteed. Conform
het inkoopbeleid heeft de selectiecommissie de Europese
aanbestedingsprocedure gevolgd om een geschikte accountant te
vinden. Drie accountants hebben ingeschreven en de commissie
adviseert uw AB om in te stemmen met het gunningsadvies en BDO aan
te wijzen als accountant voor de boekjaren 2016, 2017 en 2018.
Ten gevolge van de Europese aanbestedingsregels is informatie over de
gunning niet openbaar tot de definitieve gunning. De vertrouwelijke
informatie over de gunning is voor de leden van het AB beschikbaar bij
de directiesecretaris.

Voorstel:

1. In te stemmen met het gunningsadvies “Aanbesteding
accountantsdiensten”;
2. Onder voorbehoud van definitieve gunning, accountantskantoor BDO
als accountant voor de controle op de boekjaren 2016, 2017 en 2018
aan te wijzen;
3. De overige partijen in kennis te stellen van deze beslissing en
mededelen dat zij niet voor gunning van de opdracht in aanmerking
komen onder toepassing van een opschortingstermijn van 20 dagen.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
 Programma van eisen accountantsdiensten (incl. overeenkomst)
Ter inzage:
 Gunningsadvies aanbesteding accountantsdiensten
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Inleiding:
Op 1 juli 2015 heeft het AB de begroting 2016 vastgesteld. Na afloop van het dienstjaar wordt een
jaarrekening opgesteld. De jaarrekening dient gecontroleerd te worden door een externe accountant. De
accountant wordt aangewezen door het AB. Voor de accountantswerkzaamheden 2016, 2017 en 2018 is,
conform AB besluit (e-mailronde lid E-S 23/2/2016, lid MG en lid RD 1/3/2016), een gezamenlijk
aanbestedingstraject gevolgd met gemeenten Maasgouw en Roerdalen.
Centrale vraag:
Stemt het AB in met het gunningsadvies “aanbesteding accountantsdiensten” en onder voorbehoud van
definitieve gunning, wijst het AB BDO aan als accountant voor de controle op de boekjaren 2016, 2017 en
2018.
Oplossingsrichting(en):
Werkwijze
De overeenkomst met de huidige accountant is beëindigd met de controle over het boekjaar 2015. Voor de
boekjaren 2016, 2017 en 2018 dient er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven te worden. Het Algemeen
Bestuur is het bevoegd orgaan om de accountant aan te wijzen.
De accountantsdiensten zijn conform besluit e-mailronde (lid E-S 23/2/2016, lid MG en lid RD 1/3/2016)
gezamenlijk met gemeenten Maasgouw en Roerdalen aanbesteed. Deze aanbesteding is in samenwerking
gedaan met de inkoopadviseur van de gemeente Roerdalen en van elke gemeente en het Servicecentrum
een vakinhoudelijk ambtenaar. De selectiecommissie bestond uit afgevaardigden van de gemeenten en het
Servicecentrum (namens het Servicecentrum Guus van Balkom en Belinda Bakkes).
In overleg is gekeken naar de meest geschikte aanbestedingsvorm en looptijd van de overeenkomst. Ook is
gekeken op welke manier de uitvraag moet gebeuren, welke gunningcriteria gehanteerd moeten worden
en wat de weging van deze criteria moet zijn. Ten aanzien van de wensen ten behoeve van de gunning is
gekozen voor vijf gunningscriteria die wisselend meewegen. Daarnaast is met de inschrijvende partijen een
casus besproken. De weging van het totaal is voor gunningscriteria 60% en voor de casus bespreking 40%.
Voor wat betreft de economisch meest voordelige inschrijving is bepaald dat de kwaliteit van de overige
inschrijvers minimaal 75% van de kwalitatief beste inschrijver moet zijn. Indien dit niet het geval is valt de
betreffende inschrijver af.
De selectiecommissie heeft geen inzage gehad in de geboden prijsstelling tot het moment waarop alle
partijen de bespreking van de casus hebben gedaan en de beoordeling heeft plaatsgevonden.
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Na de beoordeling zijn de inschrijfbedragen aan de selectiecommissie bekend gemaakt en is gekeken welke
partij de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan door te bepalen bij welke partij een
kwaliteitspunt het minste kost.
Toelichting en argumentatie besluit
Conform het inkoopbeleid is de Europese aanbesteding gevolg. Drie accountantskantoren schreven in op
het bestek. De inschrijvers voldeden allen aan de geschiktheidseisen en de uitsluitingsgronden waren niet
van toepassing, waardoor alle offertes konden worden beoordeeld. De offertes zijn door selectiecommissie
inhoudelijk beoordeeld op basis van de vooraf gedefinieerde eisen en gunningscriteria in het
aanbestedingsdocument. Twee inschrijvers hebben deelgenomen aan de casus beoordeling. De derde
inschrijver heeft zich op basis van behaalde score in de beoordeling van het plan van aanpak onthouden
van casusbehandeling. De beoordelingscommissie is tot de conclusie gekomen dat BDO de beste passende
aanbieding heeft gedaan. Verzocht wordt om in te stemmen met het gunningsadvies “aanbesteding
accountantsdiensten” en onder voorbehoud van definitieve gunning, BDO als accountant aan te wijzen
voor de boekjaren 2016, 2017 en 2018.
Ten gevolge van de Europese aanbestedingsregels is informatie over de gunning niet openbaar tot de
definitieve gunning. De vertrouwelijke informatie over de gunning is voor de leden van het AB beschikbaar
bij de directiesecretaris.
Besluitvormingsfase
Het algemeen bestuur van het Servicecentrum MER en de raden van gemeenten Maasgouw en Roerdalen
wordt voorgesteld in te stemmen met het gunningsadvies van de commissie en, onder voorbehoud van
definitieve gunning, met het aanwijzen van BDO als accountant voor de boekjaren 2016, 2017 en 2018. Dit
wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan uw AB.
Het gunningsadvies wordt op 9 juli behandeld in de raad van de gemeente Roerdalen en op 14 juli in de
raad van Maasgouw.
Na instemming wordt de gunningsbeslissing verzonden aan de inschrijvers, waarna deze 20 dagen tijd
hebben om eventueel een kort geding aanhangig te maken tegen de gunningsbeslissing. Gebeurt dit niet,
dan zullen aansluitend de overeenkomsten (per gemeente/servicecentrum) met BDO worden getekend
(voor het SC MER door de voorzitter van het AB). Betreffende overeenkomst maakte onderdeel uit van het
programma van eisen van de aanbesteding en is ter informatie bijgevoegd.
Financiën:
In de begroting 2016 (en verder) is een budget van € 10.000 opgenomen voor de
accountantswerkzaamheden. Deze raming is gebaseerd op voorgaande jaren. In 2016 is echter het
programma afdeling Sociaal Domein aan de begroting toegevoegd. Dit betekent dat de hoeveelheid werk
voor de accountant van het Servicecentrum toeneemt. De geraamde € 10.000 zijn voor 2016 en verder niet
meer voldoende. De kosten voor 2016, 2017 en 2018 bedragen € 15.000 per jaar voor het Servicecentrum
MER. Deze structurele € 5.000 meerkosten als gevolg van de toevoeging van het Sociaal Domein aan het
Servicecentrum zullen in een volgende begrotingswijziging (gelijktijdig met de bestuursrapportage 2016)
worden toegevoegd aan de begroting van het Servicecentrum.
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Risico’s:
Een toekomstige toevoeging van een programma afdeling Bedrijfsvoering kan wellicht tot hogere
accountantskosten voor het Servicecentrum MER leiden.
Voorstel:
1. In te stemmen met het gunningsadvies “Aanbesteding accountantsdiensten”;
2. Onder voorbehoud van definitieve gunning, accountantskantoor BDO als accountant voor de controle
op de boekjaren 2016, 2017 en 2018 aan te wijzen;
3. De overige partijen in kennis te stellen van deze beslissing en mededelen dat zij niet voor gunning van
de opdracht in aanmerking komen onder toepassing van een opschortingstermijn van 20 dagen;
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Voorstel tot voorlopige gunning accountantsdiensten boekjaar 2016, 2017 en 2018..

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
1. In te stemmen met het gunningsadvies “Aanbesteding accountantsdiensten”;
2. Onder voorbehoud van definitieve gunning, accountantskantoor BDO als accountant voor de controle
op de boekjaren 2016, 2017 en 2018 aan te wijzen;
3. De overige partijen in kennis te stellen van deze beslissing en mededelen dat zij niet voor gunning van
de opdracht in aanmerking komen onder toepassing van een opschortingstermijn van 20 dagen;

De voorzitter,

De directie,
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Samenvatting proces en conclusie
aanbesteding:
Aanbesteding accountantsdiensten
gemeenten Maasgouw en Roerdalen en
de GR-MER

Gunningsadvies
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Inleiding
De overeenkomst met de huidige accountant eindigt met de controle over het boekjaar
2015. Voor de boekjaren 2016, 2017 en 2018 dient er dientengevolge een nieuwe
aanbesteding uitgeschreven te worden. De gemeenteraad/Algemeen Bestuur zijn het
bevoegd orgaan om te besluiten over de aanstelling van de accountant en
dientengevolge ook belast met de aanbesteding. Dit doen deze organen niet zelf maar is
neergelegd bij de auditcommissie/Dagelijks Bestuur. Daar de auditcommissie/Dagelijks
Bestuur niet over voldoende kennis beschikt om deze aanbesteding zelf uit te voeren
heeft men de inkoopadviseur van de gemeente Roerdalen en van elk orgaan een
vakinhoudelijk ambtenaar gevraagd deze aanbesteding te begeleiden.
In overleg is gekeken naar de meest geschikte aanbestedingsvorm en looptijd van de
overeenkomst. Ook is gekeken hoe de uitvraag moet gebeuren, welke gunningcriteria er
gevraagd moeten worden en hoe de weging van deze criteria moet zijn.
Daar de accountant bij de gemeenten werkt in opdracht van de gemeenteraad is de
meest logische keuze om bij de looptijd aansluiting te zoeken bij de begrotingsjaren
waarover de gemeenteraad beslist. Naast de controle van het huidige boekjaar, zou dat
dan betekenen de boekjaren 2017 en 2018. In casu 3 boekjaren.
Voor de bepaling van de aanbestedingsprocedure dient gekeken te worden naar de
looptijd van de overeenkomst voor de 3 organisaties samen over de 3 boekjaren. Daar
de geraamde waarde hoger is dan € 209.000,00 (excl. BTW) dient er Europees
aanbesteedt te worden. Gezien de ervaringen uit het verleden is het niet te verwachten
dat er accountantskantoren van buiten Nederland gaan inschrijven. Ook het aantal
partijen dat gaat inschrijven zal beperkt zijn. Er zijn in Nederland momenteel 5 grote(re)
accountantskantoren, waarvan bekend is dat er 1 nagenoeg nooit inschrijft op
aanbestedingen. De andere 4 kantoren schrijven wisselend in. Daarnaast zijn er nog
enkele kleinere kantoren die af en toe inschrijven op aanbestedingen. Bij de gestelde
eisen is er rekening mee gehouden dat er ook voor kleinere kantoren mogelijkheden zijn
om in te schrijven.
Ten aanzien van de wensen ten behoeve van de gunning is gekozen voor 5 aspecten die
een wisselend meewegen (zie kader bij resultaat beoordeling). Daarnaast zal er sprake
zijn van het bespreken van een casus. De partijen worden hiervoor uitgenodigd en
krijgen dan 45 minuten voor aanvang van de bespreking de casus uitgereikt ter
voorbereiding. Doelstelling hiervan is dat we willen zien in hoeverre de partijen over
adequate kennis beschikken en hoe ze handelen in een dergelijke situatie.
De weging in het totaal is voor de wensen 60% en voor de casus bespreking 40%
Voor wat betreft de bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving hebben we
bepaald dat de kwaliteit van de overige inschrijvers minimaal 75% van de kwalitatief
beste inschrijving moet zijn. Indien dit niet het geval is val je als inschrijver af.
De beoordelingscommissie heeft GEEN inzage in de aangeboden prijsstelling tot het
moment waarop alle partijen de bespreking van de casus hebben gedaan en er een
beoordeling voorligt.
Op dat moment worden de inschrijfbedragen bekend en wordt gekeken welke partij de
economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan door te bepalen bij welke partij
een kwaliteitspunt het minste kost.

Gunningsadvies
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Procedure en beoordeling
Aanbestedingstechnisch is de doorlooptijd voor een dergelijke procedure niet beschreven
maar moet er sprake zijn van een redelijke termijn. Dit is bij deze aanbesteding het
geval. Op 31 maart zijn de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar gesteld via
Tenderned. Vervolgens hebben partijen de gelegenheid om de stukken te downloaden en
te bestuderen en kunnen ze tot en met 19 april vragen stellen t.a.v. de documenten.
In totaal zijn er 22 vragen gesteld.
Deze zijn 26 april gepubliceerd waarna de partijen nog tot en met 3 mei 2016 12.00 uur
te tijd hebben om de offerte digitaal in te dienen.
Uiteindelijk bleek dat er 3 inschrijving in de digitale kluis zitten. Deze zijn getoetst aan de
inschrijfvereisten en kwaliteitscriteria. Vervolgens heeft de, individuele, beoordeling van
de wensen plaatsgevonden, waarna die klassikaal zijn besproken en zijn de partijen
uitgenodigd voor de casusbespreking. Het bleek dat één partij, door persoonlijke
omstandigheden, de voorgestelde dag niet aanwezig kon zijn. De bespreking met de
andere 2 partijen heeft wel plaatsgevonden. Nadien heeft de beoordeling van de casus
plaatsgevonden en bleek dat de derde partij nooit meer in aanmerking kon komen voor
gunning van de opdracht. Er is toen contact gezocht met die partij en hun is de
mogelijkheid geboden om alsnog de casusbespreking te laten plaatsvinden of af te zien
van die mogelijkheid. Deze partij heeft uiteindelijk afgezien van de casusbespreking.
Resultaat beoordeling:
Bij de aanbesteding zijn 5 kwaliteitsaspecten uitgevraagd:
1) Visie op het realiseren van bestuurlijke ambities met beperkte middelen en in
samenwerking met andere overheden (maximaal 20 punten)
2) Visie op rechtmatigheid, misbruik, oneigenlijk gebruik, fraude, integriteit en
ontwikkelingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering (maximaal 25 punten)
3) Visie op het “wat” en “hoe” van de begrippen “control” en “het in control zijn” ten
aanzien van een moderne gemeentelijke organisatie en gemeenschappelijke
regeling(maximaal 25 punten)
4) Visie op de continuïteit en vaste inzet van medewerkers (maximaal 10 punten)
5) Visie op de (natuurlijke) adviesfunctie en hoe gaat inschrijver bij aanvullende
opdrachten om met eventuele belangenverstrengeling, integriteitskwesties en
ethiek? (maximaal 20 punten)
Tussen haakjes de punten die per aspect behaald kunnen worden.
Bij de beoordeling geeft men per aspect het cijfer 0, 2, 5, 8 of 10. (Bij aspect 1 en 5
wordt dit cijfer met 2 vermenigvuldigd en bij aspect 2 en 3 met 2,5. Dit om zo te kunnen
komen tot de maximale punten).
6) De casus. Deze telt voor 40 punten mee in de eindbeoordeling
De puntentoedeling is als volgt
Onderdeel
5 kwaliteitsaspecten (60%)
Casus (40%)
TOTAAL KWALITEIT

BDO
88,55
79,33
84,86

Deloitte
85,95
79,67
83,44

RSM
60,25

Het beoordelingsteam is van mening dat dit een goede weergave is van hun beoordeling.
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Vervolgens zijn de inschrijfbedragen bekend gemaakt.
Deze is als volgt opgebouwd
Per organisatie heeft men voor elk boekjaar een bedrag opgegeven. Deze zijn bij elkaar
opgeteld om te komen tot een totaalprijs voor de gehele looptijd van de overeenkomst (3
boekjaren). De prijs voor RSM is niet meer opgenomen, daar zij niet hebben
deelgenomen aan de casusbespreking om de reden zoals hierboven aangegeven. Wel is
door de procesbegeleider de beoordeling gemaakt of RSM op basis van de maximale
score voor de casusbespreking nog voor gunning van de opdracht in aanmerking zou
kunnen komen. Dat is niet het geval.

Prijs (voor de 3
organisaties over 3
boekjaren).

Prijs per punt

BDO
225.000,00

Deloitte
293.940,00

€ 2.651,32

€ 3.522,91

Op basis van bovenstaand overzicht blijkt dat BDO de beste kwaliteit en de scherpste
tarieven heeft aangeboden, waardoor hun inschrijving de laagste prijs per punt oplevert.
Het tarief van BDO komt als volgt tot stand:
Voor de gemeente Maasgouw per jaar
€ 32.500,00
Voor de gemeente Roerdalen per jaar
€ 27.500,00
Voor de GR-MER per jaar
€ 15.000,00
Totaal voor 3 de organisaties per jaar
€ 75.000,00

->
->
->
->

totaal
totaal
totaal
totaal

€ 97.500,00
€ 82.500,00
€ 45.000,00
€ 225.000,00

Vervolgstappen:
De uitslag van de beoordeling wordt voorgelegd aan de commissie en het Dagelijks
bestuur. Na akkoord zal het voorgelegd worden aan de gemeenteraad van de beide
gemeenten en het Algemeen Bestuur van de GR-MER waarna na akkoord de
gunningsbeslissing verzonden worden aan de inschrijvers, waarna deze 20 dagen de tijd
hebben om eventueel bezwaar (kort geding) te maken tegen de gunningsbeslissing.
Indien er geen bezwaar tegen de beslissing wordt gemaakt zal aansluitend de
overeenkomst met BDO worden opgesteld en getekend worden, waarna er met de
uitvoering gestart kan worden.
Advies
- Gelet op het resultaat van de beoordeling besluiten tot het gunnen van de
opdracht, onder toepassing van de opschortingstermijn aan BDO;
- De overige partijen (Deloitte en RSM) in kennis stellen van deze beslissing en
mededelen dat zij niet voor gunning van de opdracht in aanmerking komen onder
toepassing van een opschortingstermijn van 20 dagen:
- Na afloop van de bezwaartermijn, bij geen bezwaar, de overeenkomst aangaan
met BDO.
Mat Jacobs
Senior inkoopadviseur
Inkoopadviseur Gemeente Roerdalen

Gunningsadvies

Concept
Offerteaanvraag ten behoeve van de
openbare Europese aanbesteding
“Accountantsdiensten ten behoeve van de
gemeenten Maasgouw en Roerdalen en
de gemeenschappelijke regeling
Servicecentrum MER.”
N.B. Deze aanbesteding wordt volledig via TenderNed afgewikkeld.
Versie 24-3-2016
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Hoofdstuk 1

Algemeen

1.1 Algemene beschrijving van de Aanbestedende Dienst
Roerdalen
De gemeente Roerdalen is een levendige plattelandsgemeente met ruim 20.000 inwoners. De
gemeente bestaat uit zes kernen met ieder een eigen identiteit. Er is een prachtig buitengebied,
waarbij cultuurlandschap, bos en natuurgebieden elkaar afwisselen. Met het Nationaal Park de
Meinweg heeft Roerdalen een groene parel die veel bezoekers trekt uit binnen- en buitenland.
Het grondgebied van de gemeente Roerdalen beslaat nagenoeg de gehele Roerstreek. Deze
streek, is gezegend met veel natuurschoon en dankt zijn naam aan de meanderende rivier de Roer
die bij Vlodrop Nederland binnenkomt en vervolgens in Roermond in de Maas uitmondt.
De gemeente faciliteert bestaande bedrijven, waarbij het accent ligt op kleinschaligheid en
ambachten. Roerdalen heeft geen ruimte voor meer grootschalige industriële bedrijvigheid.
Industriële productiebedrijven die zich in onze regio willen vestigen, worden daarbij ondersteund
door de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML). Agrarische bedrijven hebben hun
economische basis verder verbreed. Zij investeren in nieuwe technieken en zijn een b ron van
innovatie.
Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor de plaatselijke economie. Roerdalen biedt rust, ruimte
en veel natuurschoon. Maar in de gemeente Roerdalen is ook genoeg te beleven. Er is een groot
aanbod aan outdoor-activiteiten voor iedere leeftijdscategorie maar ook voor bezinningstoerisme
zijn volop mogelijkheden
Maasgouw
De gemeente Maasgouw bestaat uit 10 dorpen met een eigen karakter, met in totaal ongeveer
24.000 inwoners. De dorpen Stevensweert, Wessem en Thorn worden gekenmerkt door hun
historische kern. Maasgouw is een waterrijke gemeente gelegen langs de Maas in het hart van
Limburg. De bereikbaarheid is uitstekend: gelegen langs de A2 en de A73 zijn steden als
Roermond, Weert, Venlo en Maastricht binnen handbereik. Bovendien vorme n de Maasplassen de
bakermat van recreatie en watersport. Er zijn prima voorzieningen en een rijk verenigingsleven
voor jong en oud.
Maasgouw is een relatief jonge gemeente met een moderne en professionele organisatie die kan
worden aangesproken op resultaat. Vanuit een klantgerichte houding wordt in dialoog met burgers
beleid ontwikkeld, uitgevoerd en worden diensten verleend. De eigen verantwoordelijkheid ligt laag
in de organisatie en de aandacht voor bedrijfsprocessen staan centraal. Momenteel transform eert
de organisatie naar een regiegemeente. Door samenwerking met omliggende gemeenten en
maatschappelijke partners organiseren we activiteiten efficiënt en effectief op de juiste schaal en
realiseren we onze beleidsdoelen
De GR-MER
De Gemeenschappelijke Regeling MER behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke
belangen van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen op back office
dienstverlening en de bedrijfsvoering. De GR-MER verricht uitvoerende taken en verzorgt of
ondersteunt het operationeel beleid van de GR MER en/of de deelnemende gemeenten op de
taakvelden back office dienstverlening en bedrijfsvoering. De colleges van de deelnemende
gemeenten zijn bevoegd om taken en bevoegdheden aan de GR -MER over te dragen.
Per 1 september 2013 is de afdeling Omgevingsdienst (OD) als onderdeel van het Servicecentrum
gestart. De overgang van vergunningen, toezicht en handhaving naar het Servicecentrum MER
stelde de deelnemende gemeenten in staat te voldoen aan door het rijk opgelegde
kwaliteitsdoelstellingen. De missie voor de MER-Omgevingsdienst is: meer kwaliteit van
dienstverlening tegen minder kosten.
Per 1 januari 2016 is de afdeling Sociaal Domein (SD) als onderdeel van het Servicecentrum
gestart. Deze afdeling voert taken uit op het gebied van Participatie en Wmo. De deelnemende
gemeenten zijn zo in staat de bestaande taken en de extra taken die ze van het rijk op 1 januari
2015 hebben gekregen uit te voeren met meer kwaliteit en tegen minder kosten, dan wanneer zij
dat elk voor zich zouden doen. Deze afdeling heeft de transitie (de overdracht van taken) achter de

rug en werkt nu aan de transformatie. De afdeling Sociaal Domein is de jaren 2016 en 2017 dus
nog in doorontwikkeling.
In 2015 is gestart met een onderzoek naar het overbrengen van tak en op het gebied van
bedrijfsvoering naar de GR-MER. Het onderzoek betreft de taken op het gebied van Personeel &
Organisatie, Financiën, Inkoop, Digitale Informatie Voorziening (DIV) en Informatie &
Automatisering (I&A). Een besluit over het overbrengen v an deze taken is op het moment van
opstellen van deze aanbesteding (begin 2016) nog niet genomen.

1.2 Offerteaanvraag
De Aanbestedingsdocumenten ten behoeve van deze aanbesteding hebben als doel om de
(potentiële) Inschrijver een duidelijk beeld te geven van de aard van de opdracht, de
aanbestedingsprocedure, de wijze waarop hij een Inschrijving indient en de wijze waarop de
gunning van de opdracht plaatsvindt.
Deze Offerteaanvraag bevat alle benodigde informatie over de inhoud van de Opdracht e n over de
procedure die de Aanbestedende Dienst zal volgen om tot een Overeenkomst te komen met de
onderneming aan wie de uitvoering van de Opdracht gegund wordt.
De Offerteaanvraag bestaat uit vijf hoofdstukken:
Hoofdstuk 1 bevat een algemene beschrijving, de definities in de Offerteaanvraag en mogelijke
motiveringen o.g.v. de Aanbestedingswet 2012
Hoofdstuk 2 bevat een omschrijving van inhoud van de Opdracht en de looptijd van de Opdracht.
Hoofdstuk 3 bevat informatie over de Aanbestedende Dienst en de regels en voorschriften met
betrekking tot de Aanbestedingsprocedure.
Hoofdstuk 4 bevat de regels en voorschriften met betrekking tot de Eisen en Verklaringen, alsmede
de bijbehorende documenten.
Hoofdstuk 5 bevat de regels en voorschriften met betrekking tot beoordeling van de Inschrijvingen en
de Gunning.

1.3 Definities
In deze Offerteaanvraag wordt gebruik gemaakt van de navolgende definities. De definities worden
met een hoofdletter beschreven. Als de definitie in enkelvoud is gegeven, wordt ook het meervoud
daaronder begrepen. Als de definitie in meervoud is gegeven, wordt ook het enkelvoud daaronder
begrepen.
Aanbestedende Dienst
De Aanbestedende Dienst is de gemeente Maasgouw, de gemeente Roerdalen en de
gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER.(GR-MER)
Aanbesteding
Procedure die de Aanbestedende Dienst volgt om tot de Overeenkomst te komen.
Aanbestedingsdocumenten
De documenten die door of namens de Aanbestedende Dienst zijn opgesteld ten behoeve van de
Aanbestedingsprocedure. Deze bestaan in ieder geval uit:
- de Offerteaanvraag incl. Bijlagen en
- eventuele Nota(’s) van Inlichtingen
Aanbestedingsprocedure
Onderhavige procedure, waarbij op transparante wijze door de Aanbestedende Dienst een
overheidsopdracht in de markt wordt gezet.
Algemene Inkoopvoorwaarden
Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Roerdalen, versie 2015-1001. Deze voorwaarden worden tevens gehanteerd door de gemeente Maasgouw en de GR-MER
Beoordelingscommissie

Commissie die de Inschrijvingen beoordeeld op grond van de Gunningscriteria.
Adviescommissie
Commissie die de beoordelingscommissie inhoudelijk van advies kan voorzien
Bijlagen
Bijlage(n) behorende bij deze Offerteaanvraag.
Contactpersoon
Persoon die namens de Aanbestedende Dienst als aanspreekpunt fungeert voor de (potentieel)
Inschrijvers.
Definitieve Gunning
Gunning van de Opdracht welke 20 dagen na de bekendmaking van de Voorlopige Gunning
middels definitieve besluitvorming plaatsvindt, indien geen gegronde bezwaren ertegen z ijn
bevonden. De Definitieve Gunning wordt gevolgd door het ondertekenen van de Overeenkomst.
Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)
Gunningscriterium waarin naast de prijs beoordeeld wordt op andere criteria, zoals kwaliteit,
risicomanagement, duurzaamheid etc.
Groep
Een concern of groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek.
Gunningscriterium
Economisch Meest Voordelige Inschrijving
Handels- en Beroepsregister
Het Handelsregister of Beroepsregister van de lidstaat waar Inschrijve r is gevestigd.
Inschrijver
De onderneming die een Inschrijving indient die gebaseerd is op de Aanbestedingsdocumenten.
Inschrijving
De offerte van de Inschrijver, die gebaseerd is op de Aanbestedingsdocumenten.
Minimumeisen
Fundamentele voorschriften in de Offerteaanvraag waaraan een Inschrijving moet voldoen.
Nota van Inlichtingen
Document waarin vragen en antwoorden zijn opgenomen naar aanleiding van de tijdig ingekomen
verzoeken om nadere informatie en dat gepubliceerd wordt op www.tenderned.nl opdat alle
geïnteresseerden hiervan kennis kunnen nemen.
Offerteaanvraag
Onderhavig document waarin de Aanbestedingsprocedure wordt beschreven en welke
werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden, onder welke (rand)voo rwaarden.
Opdracht
De opdracht die onderwerp is van de Overeenkomst, die gesloten zal worden tussen
Aanbestedende Dienst en Opdrachtnemer.
Opdrachtgevers
De Opdrachtgevers van de Overeenkomst, zijnde de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw
en de gemeente Roerdalen alsmede het algemeen bestuur van de GR-MER. (elke opdrachtgever
gaat individueel een overeenkomst met Opdrachtnemer aan.
Opdrachtnemer
De Opdrachtnemer van de Overeenkomst, zijnde de Inschrijver aan wie de Opdracht is gegund.

(concept) Overeenkomst
De schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van nader te
bepalen gedeelten van de Aanbestedingsdocumenten, de Inschrijving van de Opdrachtnemer en
overige tijdens de Aanbestedingsprocedure aan de orde gekomen zaken. Op deze Overeenkomst
zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever van toepassing.
Programma van Eisen
Het document waarin de Aanbestedende Dienst haar Eisen met betrekking tot de Opdracht heeft
opgesteld. Dit document is een Bijlage van de Offerteaanvraag en maakt deel uit van de
Aanbestedingsdocumenten.
(Sub)gunningscriteria
De inhoudelijke criteria voor de keuze van de Economische Meest Voordelige Inschrijving.
Uniforme Eigen Verklaring
Verklaring waarin een Inschrijver verklaart dat hij vo ldoet aan de voor de Opdracht gestelde eisen,
zonder tegelijkertijd bewijsstukken te overleggen. Deze verklaring dient de Inschrijver in te vullen,
te ondertekenen en bij de Inschrijving in te dienen.
Verklaringen
Documenten die de Inschrijver ter bewijsvoering bij zijn Inschrijving dient te overleggen.
Voorlopige Gunning
Voornemen tot gunning van de Opdracht aan de Inschrijver met de Economisch Meest Voordelige
Inschrijving onder opschortende voorwaarden. Tegen deze beslissing kunnen (afgewezen)
Inschrijvers gedurende een termijn van 20 dagen bezwaar maken.

1.4 Motiveringen conform Aanbestedingswet 2012 (AW)
De aanbestedingswet artikel 1.5 schrijft voor de onderstaande punten te motiveren bij
samenvoeging van opdrachten:
-de samenstelling van de markt en de invloed van de samenvoeging op de toegang van het MKB tot de opdracht;
-de organisatorische gevolgen van de samenvoeging voor de aanbesteder en de inschrijvers;
-de mate van samenhang tussen de opdrachten.

De gemeente Maasgouw en Roerdalen en werken intensief samen. In de GR-MER worden de
bedrijfsvoering en de back-office dienstverlening samen georganiseerd. De GR-MER wil haar
opdrachtgevers (naast de gemeenten Maasgouw en Roerdalen is dat ook de gemeente Echt Susteren die niet deelneemt aan deze aanbesteding), professioneel en efficiënt van dienst zijn.
De besturen van de gemeenten en de GR-MER willen deze samenwerking intensiveren. Op grond
van deze overweging willen de gemeenten Maasgouw en Roerdalen en de GR-MER een
gezamenlijke opdracht voor Accountantsdiensten in de markt zetten.
Conform artikel 1.5 van de AW en het advies van de Commissie van Aanbestedingsexpert (CVA)
dient deze samenvoeging gemotiveerd te worden aan de hand van bovenstaande drie punten:
De markt voor accountants die in staat zijn om de controle bij gemeenten te verrichten bestaat uit
een beperkt aantal (internationaal) opererende ondernemingen: die niet tot het MKB behoren. Kleinere
accountantsbureaus missen de capaciteit en expertise om deze opdracht te kunnen vervullen. De
opdracht in percelen verdelen is gezien de samenhang (controle verklaring) dan ook niet in het belang
van Opdrachtgever. De samenvoeging van de opdracht zal de kring van gegadigden niet verengen.
Voor de samenwerkende Opdrachtgevers is op organisatorisch vlak een substantieel voordeel te
behalen door efficiency en procesafstemming en voorkoming van dubbel werk in het
accountantsonderzoek. Ook voor de uiteindelijke opdrachtnemer is er synergievoordeel te behalen en
bestaat de mogelijkheid om, door ‘slimme’ werkafspraken vooraf te maken, kosten te besparen.
(maatschappelijke waarde)

Het betreft voor beide gemeenten en de GR-MER identieke opdrachten (controle verklaring) die
gemakkelijk door één accountant kunnen worden uitgevoerd. Door de intensieve samenwerking zijn er
veel overlappingen in controles die door deze samenvoeging van de opdrachten slechts één keer hoeven
worden uitgevoerd.

1.5 Wat wordt van de lezer/potentiële Inschrijver verwacht
Van de lezer/potentiële Inschrijver wordt verwac ht dat hij deze Offerteaanvraag aandachtig en
kritisch leest en zo snel mogelijk attendeert op onvolkomenheden, onjuistheden en
onrechtvaardigheden. De Aanbestedende Dienst vraagt de lezer/potentiële Inschrijver ook
aandacht te besteden aan de concept Overeenkomst en Algemene Inkoopvoorwaarden.
Een lezer/potentieel inschrijver die onjuistheden, onrechtvaardigheden of tegenstrijdigheden constateert
dient de Aanbestedende Dienst hier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de bij “uiterste datum voor het
stellen van vragen via “www.tenderned.nl” genoemde datum in de tabel bij paragraaf 3.2., te informeren.
Indien er onjuistheden, onrechtvaardigheden of tegenstrijdigheden staan in de nota van inlichtingen dan
dient de lezer/potentieel inschrijver de Aanbestedende dienst hiervan uiterlijk 2 werkdagen voor de
uiterste termijn voor het indienen van de Inschrijving te informeren, zodat de Aanbestedende dienst hier
nog tijdig op kan reageren.
Doet men dit niet dan verliest men zijn recht op het kunnen tegenwerpen van de onvolkomenheid aan de
Aanbestedende Dienst. Zie ook paragraaf 3.5 en 3.11.

Hoofdstuk 2 Opdrachtomschrijving
2.1 Inhoud, aard en omvang van de Opdracht
De dienstverlening van de accountant bestaat uit de volg ende diensten en producten:

Het verstrekken van een controleverklaring bij de jaarrekening inclusief de SISA-regelingen
van de gemeente Maasgouw, Roerdalen en de GR-MER; de algemene certificerende
functie.

Het verstrekken van specifieke deelverklaringen.

Het uitvoeren van de natuurlijke adviesfunctie.

De bestuurlijke ondersteuning.
De certificerende functie, het verstrekken van Verklaringen is de kern van de opdracht. In het
Programma van Eisen gaan we verder in op een aantal belangrijke aspecten zoals de
goedkeurings- en rapporteringstoleranties en de verschillende rapportages die wij van de
Inschrijver verwachten.
Een onderscheidend onderdeel van de opdracht is de uitvoering van de natuurlijke adviesfunctie.
Deze dient op eigen initiatief van de Inschrijver of op verzoek van de gemeente Maasgouw,
Roerdalen en/of de GR-MER plaats te vinden. Onder de natuurlijke adviesfunctie verstaan we alle
activiteiten ten behoeve van de organisatie van Opdrachtgever voor zover een relatie aanwezig is
met de taakuitoefening van de accountant. Deze functie bevat adviezen in beperkte omvang,
bijvoorbeeld adviezen op basis van controlebevindingen en adviezen die een logisch gevolg zijn
van de uitkomsten van de besprekingen van uitgebrachte (concept -)rapportages. Ook een
signalerende functie met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en risico’s is hier van belang. Een
afzonderlijke adviesopdracht hoeft hiervoor niet te worden gegeven. Het karakter van de
natuurlijke adviesfunctie brengt met zich mee, dat de accountant direct a anspreekbaar is. Overleg
met ambtelijk management, collegeleden en (een vertegenwoordiging van) de raad binnen de
gemeente danwel de vergelijkbare functies binnen de GR-MER wordt gezien als passend binnen
de natuurlijke adviesfunctie. De gemeenten/GR-MER verlangen van de accountant een proactieve
opstelling.
We vragen u in de Inschrijving (Plan van Aanpak) aan te geven wat uw visie is op:

Het realiseren van bestuurlijke ambities met beperkte middelen en in samenwerking met andere
overheden;

Rechtmatigheid, misbruik, oneigenlijk gebruik, fraude, integriteit en ontwikkelingen in de
gemeentelijke bedrijfsvoering;

De begrippen “control” en “het in control zijn”;

Continuïteit en vaste inzet van medewerkers;

Belangenverstrengeling, integriteitskwesties en ethiek bij aanvullende opdrachten.

2.2 Looptijd van de Opdracht
De ingangsdatum van de Opdracht is gepland vanaf het moment van ondertekening van de
Overeenkomst.
De Opdracht heeft een looptijd van 3 boekjaren, te weten de boekjaren 2016, 2017 en 2018.

Hoofdstuk 3 De Aanbestedingsprocedure
3.1 Aanbestedende Dienst
Naam:
Postadres:
Bezoekadres:
Telefoon:
Internet:
Naam:
Postadres:
Bezoekadres:
Telefoon:
Internet:
Naam:
Postadres:
Bezoekadres:
Telefoon:
Internet:

Gemeente Maasgouw
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht
Markt 36
0475 – 852500
www.gemeentemaasgouw.nl
Gemeenschappelijke Regeling MER (GR-MER)
Postbus 450
6100 AL Echt
Nieuwe Markt 55
0478- 478 478
www.echt-susteren.nl
Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH St. Odiliënberg.
Schaapsweg 20
0475 - 538888
www.roerdalen.nl

De gemeente Roerdalen is penvoerende gemeente namens de aanbestedende dienst.
De Aanbestedende Dienst heeft ervoor gekozen om de Opdracht aan te besteden door middel van
een Europese openbare procedure welke via TenderNed verloopt.
Dit betekent dat de Aanbestedende Dienst de Offerteaanvraag inclusief Bijlagen op
www.TenderNed.nl publiceert. Potentiële Inschrijvers kunnen op TenderNed de
Aanbestedingsdocumenten downloaden. Inschrijven op de Aanbesteding geschiedt eveneens via
TenderNed, Inschrijvers kunnen de Inschrijving daar in de kluis uploaden. De gehele
correspondentie, inclusief (Voorlopige) Gunning van de Opdracht geschiedt via TenderNed.
Voor vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen dient gebruikt te worden gemaakt van
“vraag en antwoord” binnen Tenderned. Voor overige vragen en eventuele aanvullende vragen
naar aanleiding van de nota van inlichtingen dient u enkel gebruik te maken van de
berichtenmodule van Tenderned.
De Opdrachtgever van deze Opdracht zijn de individuele raden van de gemeenten Maasgouw en
Roerdalen en het algemeen bestuur van de GR-MER en wordt in deze Aanbestedingsprocedure
vertegenwoordigd door de griffier van de gemeente Roerdalen de heer R.J.J. Notermans, zijnde
penvoerder voor deze aanbesteding. Na definitieve gunning wordt per opdrachtgever een aparte
overeenkomst afgesloten.

3.2 Tijdspad van de Aanbestedingsprocedure
In onderstaande tabel is een planning weergegeven van de Aanbestedingsprocedure. De
voormelde data zijn indicatief en hier kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.
De Aanbestedende Dienst is gerechtigd tussentijds de tijdsplanning aan te passen. Indien wijziging
van de tijdsplanning hiertoe aanleiding geeft, kan mogelijk de ingangsdatum van de Overeenkomst
hierop worden aangepast. De data en tijdstippen voor het stellen van vragen en het indienen van
Inschrijvingen of de eventuele bekendgemaakte wijzigingen daarvan worden strikt gehanteerd.
Planning
Publiceren Offerteaanvraag op
www.TenderNed.nl.

Datum
31 maart 2016

Tijdstip

Uiterste datum voor het stellen van vragen via 19 april 2016
www.TenderNed.nl / indienen klachten over
de procedure.
Publiceren nota van inlichtingen uiterlijk;
26 april 2016
www.TenderNed.nl.
Aanbesteding (Inschrijvingen binnen);
3 mei
www.TenderNed.nl (sluiting kluis).
Presentaties
Gunning
Bezwaarperiode
Contractondertekening
Startdatum Opdracht

12:00 uur
Tijdstip wordt nader
bekend gemaakt

14 juli
16 juli- 5 augustus
z.s.m. na
bezwaarperiode
z.s.m. na
ondertekening van de
opdracht.

3.3 Contactpersoon
De Contactpersoon voor deze Aanbesteding is:
Naam: de heer M. Jacobs, of zijn vervanger dhr. J. Wijnands. Beiden inkoopadviseur van de
gemeente Roerdalen.
Correspondentie met de Contactpersoon of plaatsvervangend contactpersoon verloopt enkel en
alleen via de berichtenmodule of “vraag en antwoord” van TenderNed.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan tot aan de ondertekening van de Overeenkomst met andere
personen dan de (plaatsvervangend) Contactpersoon of op andere dan de omschreven wijze
contact op te nemen met de (plaatsvervangend) Contactpersoon, op straffe van uitsluiting! Ook is
het niet toegestaan in contact te treden met andere functionarissen dan de (plaatsvervangend)
Contactpersoon en te spreken over deze Aanbestedingsprocedure. Zulks op straffe van uitsluiting
aan de verdere procedure.
Uitzondering hierop is de Presentatie.

3.4 Elektronische communicatie
De Aanbestedende Dienst kiest er in deze aanbesteding voor om de communicatie uitsluitend
langs elektronische weg te laten plaatsvinden. Om die reden wordt voor deze Aanbesteding
gebruik gemaakt van www.TenderNed.nl en zal alle communicatie via TenderNed plaatsvinden.

3.5 Inlichtingen, verbetervoorstellen, klachten en proactieve houding
Er is gelegenheid om nadere informatie c.q. inlichtingen te vragen, opmerkingen te maken bij deze
Offerteaanvraag en/of verbetervoorstellen te doen. Ook kunne n klachten over de
Aanbestedingsprocedure worden ingediend.
Vragen, informatie en inlichtingen
Verzoeken om nadere informatie en inlichtingen met betrekking tot de Offerteaanvraag kunnen
uiterlijk tot de in de tabel in paragraaf 3.2 genoemde datum worden ingediend via ‘vragen en
antwoorden’ in het dashboard van deze aanbesteding op TenderNed.
De vragen zullen uiterlijk op de inde tabel in paragraaf 3.2 genoemde datum door de
Aanbestedende Dienst worden beantwoord/gepubliceerd.
In TenderNed bestaat de mogelijkheid om vragen direct te stellen en te beantwoorden. Ter
voorkoming van een mogelijke grote toestroom van gelijksoortige vragen door meerdere kandidaat
Inschrijvers en het geven van dezelfde antwoorden op deze vragen zal de Aanbestedende dienst
proberen om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden;
Hierdoor kunnen kandidaat Inschrijvers in een vroegtijdig stadium kennisnemen van de
antwoorden van de Aanbestedende Dienst en daardoor ook mogelijke vervolgvragen stellen als het

antwoord niet (geheel) duidelijk is. Er wordt dus een pro-actieve en geen afwachtende houding van
kandidaat-Inschrijvers verwacht. Hierdoor is door de Aanbestedende Dienst dan ook slechts 1
nota van inlichtingen voorzien.
Het komt regelmatig voor dat Inschrijvers vragen stellen waarbij wordt vermeld dat deze vragen
commercieel gevoelige informatie bevatten en daarom individueel beantwoord moeten worden. In
de vraag zal de vragensteller in ieder geval moeten aangeven waarom de vraag een vertrouwelijk
karakter heeft. Indien dit niet het geval is zal de vraag sowieso al afgewezen worden. De
Opdrachtgever bepaalt uiteindelijk of er in zijn ogen sprake is van een vertrouwelijk karakter en
zal vragen met een ten onrechte vertrouwelijk karakter afwijzen en de andere vertrouwelijk
beantwoorden. Afgewezen vragen kunnen alsnog opnieuw vertrouwelijk worden ingediend met een
motivatie van de reden van het vertrouwelijk karakter of met een nadere onderbouwing. Ook
bestaat de mogelijkheid om deze vragen als gewone vragen te stellen, waarna dez e in de nota van
inlichtingen zal worden opgenomen en voor eenieder zichtbaar beantwoord zullen worden.
Opmerkingen en verbetervoorstellen
De potentiële Inschrijver kan uiterlijk tot de in de tabel in paragraaf 3.2 genoemde datum
verbetervoorstellen doen ten aanzien van de concept Overeenkomst en suggesties doen af te
mogen wijken van de Algemene Inkoopvoorwaarden. De verbetervoorstellen en suggesties moeten
op dezelfde wijze als de vragen en inlichtingen worden ingediend. Deze verbetervoorstellen en
suggesties worden door de Aanbestedende Dienst beoordeeld en al dan niet geaccepteerd ,
waarbij geaccepteerde voorstellen als addendum in de Overeenkomst opgenomen. De naar
aanleiding van de verbetervoorstellen aangepaste concept Overeenkomst wordt samen met de
Nota van Inlichtingen gepubliceerd op www.TenderNed.nl. Onvoorwaardelijke acceptatie van deze
versie van de Overeenkomst bij Inschrijving is een Minimumeis.
De Aanbestedende Dienst wijst de potentiële Inschrijver op de noodzaak om vóór de uiterlijke
datum van het stellen van vragen of opmerkingen de Aanbestedende Dienst te wijzen op gebreken
in de Aanbestedingsprocedure. In het belang van een snelle en effectieve
Aanbestedingsprocedure wordt van een potentieel Inschrijver een proactieve houding verwacht:
als deze onduidelijkheden of onvolkomenheden in de Aanbestedingsdocumenten signaleert in een
stadium waarin deze nog ongedaan kunnen worden gemaakt, dient hij daarin in dat stadium tegen
op te komen. Van een potentiële Inschrijver mag worden verwacht dat hij bezwaar maakt tegen de
Aanbestedingsprocedure, de Algemene Inkoopvoorwaarden, het Programma van Eisen en/of de
Gunningscriteria op een moment dat deze zo nodig nog kunnen worden gecorrigeerd met zo gering
mogelijke consequenties voor het verloop van de Aanbestedingsprocedure.
De Aanbestedende Dienst vertrouwt er op dat Inschrijvers die zelf geen gebruik maken van de
mogelijkheid om verbetermogelijkheden in te dienen of te wijzen op onregelmatigheden in de
Offerteaanvraag, waaronder ook de Algemene Inkoopvoorwaarden en het Programma van Eisen ,
afstand doen van de eventuele rechten die uit de gebreken, onvolkomenheid of onregelmatigheid
zouden kunnen voortvloeien, althans deze rechten verwerken.
Let op: een potentieel inschrijver hoeft een vraag die een andere partij heeft gesteld en waarvan
het antwoord reeds is vrijgeven niet nog eens te stellen. Mocht de potentieel inschrijver zich niet
kunnen verenigen met het gegeven antwoord dan dient hij zelf actie te ondern emen teneinde de
door het verlangde duidelijkheid wel te krijgen. Wordt dit achterwege gelaten dan wordt geacht
dat de inschrijver kan instemmen met het gegeven antwoord en heeft hij zijn rechten om hier
later alsnog tegen op te komen verwerkt.
Klachten
Iedere potentieel Inschrijver heeft de gelegenheid om vragen te stellen over deze
aanbestedingsprocedure. De aanbestedende dienst beantwoordt deze vragen op basis van haar ervaring
en deskundigheid. Indien de vragensteller het niet eens is met het antwoord en dit kenbaar wil maken in
de vorm van een klacht of indien een belanghebbende anderszins een klacht heeft over de
aanbestedingsprocedure, zijn de volgende acties mogelijk.
De aanbestedende dienst maakt ter uitvoering van de Klachtenafhandeling bij Aanbesteden als
onderdeel van de Aanbestedingswet 2012 gebruik van het klachtenmeldpunt aanbestedingen
Inkoopcentrum Zuid.

Een ondernemer die een klacht wil indienen vult daartoe het klachtenformulier in. Het klachtenformulier en
het
bijbehorende
klachtenreglement
kunt
u
vrijelijk
downloaden
via
http://www.inkoopcentrumzuid.nl/producten-en-diensten/klachtenregeling/.
Na ondertekening kunt u het formulier met de vereiste bijlagen per mail sturen naar
klacht@inkoopcentrumzuid.nl.
Mocht u niet kunnen instemmen met het advies van klachtenmeldpunt van Inkoopcentrumzuid u.a. dan
kunt u aansluitend een klacht indienen bij de commissie van aanbestedingsexperts.
http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/
Een ingediende klacht heeft geen opschortende werking voor deze aanbestedingsprocedure. Een
uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts is niet bindend voor de gemeente(n) tenzij
hieraan door een gerechtelijke uitspraak een afdwingbaar vervolg wordt gegeven.
Proactieve houding
Van een (potentiële) Inschrijver wordt een proactieve houding verwacht, op g rond waarvan hij
tegen eventuele onduidelijkheden of onvolkomenheden in deze Offerteaanvraag opkomt in een
stadium waarin die onduidelijkheden of onvolkomenheden nog ongedaan kunnen worden gemaakt.

3.6 Indienen Inschrijving
Uiterlijk op de in de tabel bij paragraaf 3.2 genoemde datum en tijdstip dient de Inschrijving,
inclusief alle vereiste documenten, ingediend/geüpload te zijn op TenderNed.
Inschrijvingen worden ongeldig verklaard, indien:
- deze op een andere wijze worden ingediend/aangeboden dan via TenderNed;
- deze onvolledig zijn en/of niet aan de vormvereisten voldoen. (De Inschrijver wordt daarover
schriftelijk geïnformeerd onder vermelding van de reden).

3.7 Terugtrekking
Een Inschrijver die een Inschrijving heeft ingediend kan, zich na de opening van de kluis op
Tenderned, niet meer terugtrekken uit de Aanbestedingsprocedure.

3.8 Voorbehouden Aanbestedingsprocedure
De Aanbestedende Dienst behoudt zich zonder meer en zonder tot enige schadevergoeding en/of
vergoeding van eventueel gemaakte kosten te zijn gehouden, in ieder geval het recht voor:

de Aanbestedingsprocedure tussentijds om haar (zijn) moverende redenen geheel of
gedeeltelijk op te schorten, af te breken of in te trekken;

de tijdsplanning te wijzigen;

de Gunningbeslissing in te trekken en/of te herzien;

de Opdracht geheel of gedeeltelijk niet te gunnen;
Een Inschrijver die een beslissing in deze Aanbestedingsprocedure wilt aanvechten, dient dit
schriftelijk en gemotiveerd bekend te maken aan de Aanbestedende Dienst, op straffe van niet
ontvankelijkheid binnen een termijn van 20 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de
beslissing.
NB: hier is sprake van een vervaltermijn.
Dit schriftelijke bezwaar dient vergezeld te gaan met een afschrift van een dagvaarding voor een
voorlopige voorziening. De betreffende Inschrijver dient de dagvaarding binnen de betreffende
termijn van 20 dagen uit te brengen.
De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor de onderhandelingsprocedure zonder
aankondiging toe te passen voor nieuwe werken of diensten opvolgend op deze
Overheidsopdracht.

3.9 Gestanddoening
De Inschrijver doet zijn Inschrijving gestand voor een periode van 6 maanden gerekend vanaf de
sluitingsdatum zoals genoemd in paragraaf 3.2 voor het indienen van de Inschrijvingen.
Mocht tegen onderhavige Aanbesteding een kort geding aanhangig worden gemaakt, zal de
gestanddoeningstermijn van de Inschrijvingen automatisch worden verlegd tot 2 weken na de
uitspraak van de rechtbank Limburg.
In overige gevallen behoudt de Aanbestedende Dienst zich het recht voor de Inschrijvers te
verzoeken de gestanddoeningstermijn te verlengen.

3.10

Toepasselijke recht en geschillen

Op zowel deze Aanbestedingsprocedure als de te sluiten Overeenkomst is het Nederlandse recht
van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit onderhavige Aanbestedingsprocedure alsmede uit de te sluiten
Overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Limburg.

3.11

Aansprakelijkheid Aanbestedende Dienst

Deze Offerteaanvraag is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. De
Aanbestedende Dienst is niet aansprakelijk voor eventuele tegenstrijdigheden, onvolkomenheden
en/ of onjuistheden. Indien de lezer/potentieel Inschrijver eventuele tegenstrijdigheden,
onvolkomenheden en/of onjuistheden constateert, dan dient deze de Aanbestedende Dienst
hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor afloop van de uiterste termijn voor het stellen van
vragen (zie tabel par. 3.5) schriftelijk melding te maken bij de Aanbestedende Dienst om zo no dig
een en ander te corrigeren of bij te stellen.
De Aanbestedende Dienst zal per geval de eventuele gevolgen van de tegenstrijdigheden,
onvolkomenheden en/of onjuistheden beoordelen en bezien of en eventueel hoe zij die gevolgen
zal proberen op te heffen. Indien, bij verzuim van het hiervoor bepaalde, na Inschrijving of
Voorlopige / Definitieve Gunning blijkt dat er wel degelijk tegenstrijdigheden, onvolkomenheden
en/of onjuistheden aanwezig zijn, dan kunnen deze niet aan de Aanbestedende Dienst worden
tegengeworpen.
Mochten voorafgaand aan de indiening van de Inschrijving geen (tijdige) opmerkingen en/of vragen
ten aanzien van (maar niet uitsluitend) de gunningssystematiek, het Programma van Eisen of de
Overeenkomst van een Inschrijver zijn ontvangen, dan wordt de Inschrijver geacht te hebben
ingestemd met het Aanbestedingsdocument. Na de Definitieve Gunning kan de Inschrijver hier
geen beroep meer op doen. Indien Inschrijver niet tijdig op de voorgeschreven wijze de
Aanbestedende Dienst heeft geattendeerd, is Inschrijver niet ontvankelijk in enige (latere)
vordering gericht tegen de vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid van de
aanbesteding anderszins.
Van een (potentiële) Inschrijver wordt - zoals hierboven reeds is gesteld - een proactieve houding
verwacht, op grond waarvan hij tegen eventuele onduidelijkheden of onvolkomenheden in deze
Offerteaanvraag opkomt in een stadium waarin die onduidelijkheden of onvolkomenheden nog
ongedaan kunnen worden gemaakt. Een Inschrijver die bezwaren heeft maar er (te lang) mee
wacht om die te melden aan de Aanbestedende Dienst, wordt er in deze Offerteaanvraag
uitdrukkelijk op gewezen hoe en binnen welke termijn hij hiertegen dient te ageren op straffe van
verval van het recht om dat te doen.

3.12

Tegemoetkoming inschrijvingskosten

De door de lezer/(potentieel)Inschrijver gemaakte kosten voor het opstellen van de Inschrijving
worden in geen geval vergoed. Ook andere door de lezer/(potentieel)Inschrijver gemaakte kosten
gemaakt gedurende de gehele Aanbestedingsprocedure worden op geen enkele wijze vergoed.

3.13

Geheimhouding

Een lezer/(potentieel)Inschrijver zal vanuit zijn of haar onderneming geen informatie, welke door
de Aanbestedende Dienst wordt verstrekt en als vertrouwelijk wordt aangemer kt, aan derden ter
beschikking stellen.
Indien de Inschrijver een onderaannemer wenst in te zetten, is de Inschrijver gerechtigd de
benodigde informatie aan deze te verstrekken, onder de voorwaarde dat deze onderaannemer zich
aan het voorgenoemde houdt.

3.14

Taal

De voertaal tijdens de Aanbestedingsprocedure en tijdens de uitvoering van de Opdracht is
Nederlands. Alle documenten van zowel de Inschrijver als van de Aanbestedende Dienst zijn in het
Nederlands gesteld.

3.15

Holding/Dochteronderneming

Indien een Inschrijver deel uitmaakt van een concern of groep als bedoeld in artikel 2:24b
Burgerlijk Wetboek (hierna “Groep”) en meerdere bedrijven uit deze Groep dienen een Inschrijving
in, dan dienen die Inschrijvers onafhankelijk van elkaar te opereren en dienen die Inschrijvers ten
genoegen van de Aanbestedende Dienst aan te tonen dat zij onafhankelijk van elkaar hun
Inschrijvingen zullen opstellen, met alle middelen die zij daartoe dienstig achten.
Indien de door de Inschrijver overgelegde bewijsstukken, om de onafhankelijkheid in operatie en
Inschrijving van de andere Inschrijvers uit de Groep aan te tonen, daartoe aanleiding geven zal
een verificatiegesprek plaatsvinden en kunnen aanvullende bewijsstukken om de onafhankelijkheid
te toetsen gevraagd worden. Indien de Aanbestedende Dienst vaststelt dat de Inschrijver(s) niet of
onvoldoende heeft (hebben) aangetoond dat er sprake is van onafhankelijk opereren en van in
onafhankelijkheid opgestelde Inschrijvingen, worden alle Inschrijvers die tot die Groep b ehoren
uitgesloten van verdere deelname aan deze Aanbestedingsprocedure.

3.16

Terugvallen op Inschrijvingen

De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om bij een eventuele ontbinding van de in
het kader van deze Aanbesteding te sluiten Overeenkomst gedurende de looptijd daarvan terug te
vallen op de Inschrijvingen van de overige Inschrijvers, mits deze nog steeds voldoen aan de in
deze Offerteaanvraag gestelde criteria en voldoen aan de gestelde Minimumeisen. Alsdan zal een
Overeenkomst worden gesloten voor de resterende looptijd van de oorspronkelijke Overeenkomst
met een van de overige Inschrijvers op basis van door hen ingediende Inschrijvingen in de
volgorde c.q. rangorde van Definitieve Gunning. Een en ander geheel in overeenstemming met de
eisen en voorwaarden zoals vermeld in de Aanbestedingsdocumenten.
Door in te schrijven gaan Inschrijvers akkoord met deze procedure en werken mee aan het sluiten
van een Overeenkomst.

Hoofdstuk 4 Eisen en bijbehorende documenten
4.1 Bewijsmiddelen
De Inschrijving is het aanbod van de Inschrijver. Aanvaarding daarvan door de Aanbestedende
Dienst houdt dan ook in dat een Overeenkomst tot stand komt. Daarom dient de Aanbestedende
Dienst erop te kunnen vertrouwen dat de Inschrijver achter de Inschrijving s taat en dat die
Inschrijver het door haar aangebodene kan en zal leveren.
De documenten in de Inschrijving dienen rechtsgeldig ondertekend te worden door de/een bij de
Kamer van Koophandel geregistreerde tekenbevoegde(n), of een gelijkwaardig document waar uit
blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is de Inschrijver te vertegenwoordigen en te binden op het
moment van ondertekening van de Inschrijving. Een volmacht gedateerd na de datum van
Inschrijving is ongeldig. Een niet rechtsgeldig ondertekende Inschrijvi ng wordt van verdere
deelname uitgesloten.
De Aanbestedende Dienst kan, voor Definitieve Gunning, de Inschrijver met de Economisch Meest
Voordelige Inschrijving vragen om eventuele bewijsmiddelen ter ondersteuning van de Inschrijving
en Eigen Verklaring. Deze bewijsmiddelen dienen in dat geval daartoe aan de Aanbestedende
Dienst te worden toegezonden binnen de in het verzoek gestelde termijn.
Een Inschrijving wordt ongeldig verklaard indien:
de bewijsmiddelen niet overeenkomen met hetgeen in de Inschrijv ing wordt verklaard;
niet alle gevraagde documenten worden ingediend bij de Inschrijving (afgezien van de
mogelijkheden die een kennelijke omissie biedt tot navraag);
uit de bij de Inschrijving gevoegde documenten onvoldoende blijkt dat degene die de
Inschrijving ondertekent bevoegd is. Een volmacht wordt niet geaccepteerd als deze is
gedagtekend na de dag van Inschrijving;
afgeweken wordt van de invulbijlagen zoals toegevoegd aan deze Offerteaanvraag of daarin
wijzigingen zijn aangebracht;
de Inschrijving niet onvoorwaardelijk is.
Na de Voorlopige Gunning van de Opdracht zal de Opdrachtgever (kunnen) controleren of
verifiëren op de Inschrijver daadwerkelijk voldoet aan de Minimumeisen en het Programma van
Eisen. Indien dit niet (volledig) het geval blijkt te zijn wordt de Inschrijver alsnog uitgesloten en
vindt een nieuwe beoordeling en gunning plaats op basis van de Gunningscriteria.

4.2 Uniforme Eigen Verklaring (bijlage 2)
De Inschrijver dient de bij deze Offerteaanvraag op TenderNed gepubliceer de Uniforme Eigen
Verklaring rechtsgeldig te ondertekenen en in te dienen /uploaden.
Indienen/uploaden:

volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Uniforme Eigen Verklaring (Pdf-bestand)
NB: de Eigen Verklaring alleen te gebruiken in combinatie met het programma Adobe Reader. In
combinatie met een ander programma bestaat de mogelijkheid dat de Uniforme Eigen Verklaring
niet/niet volledig/niet goed weergegeven wordt/te downloaden is.

4.3 Geschiktheidseisen
De Aanbestedende Dienst stelt eisen aan de geschiktheid van Inschrijvers voor het uitvoeren van haar
Opdrachten.
In de Uniforme Eigen Verklaring is hiervoor het onderdeel 5. ‘Geschiktheidseisen’ ingevuld.
Met ondertekening van de Uniforme Eigen Verklaring, geeft Inschrijver aan dat de daarin gestelde
Geschiktheidseisen op hem van toepassing zijn. Indien als combinatie wordt ingeschreven, dient elke
combinant afzonderlijk een exemplaar van de Uniforme Eigen Verklaring te ondertekenen en bij de
Inschrijving in te dienen.
Ten aanzien van de Geschiktheidseisen wordt vereist:

4.3.1

Geschiktheidseis: financiële en economische draagkracht

Hier worden geen aanvullende eisen gesteld.

4.3.2

Geschiktheidseis: technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

Referenties
De Inschrijver dient aan de Inschrijving, volgens het referentieformulier (bijlage 9), één referentie
per kerncompetentie, uitgevoerd en opgeleverd vanaf 1 April 2013, toe te voegen.
De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de inhoud van de referentie te verifiëren , zonder
tussenkomst van de inschrijver.
Het is toegestaan één referentie waarin beide kerncompetenties tot uitdrukking komen bij te
voegen.
Opdrachtgever stelt de volgende kerncompetentie(s):
- Het verstrekken van een controle verklaring bij de jaarrekening (volgens het BBV) bij een gemeente
met minimaal 12.500 inwoners.
- Het vervullen van de natuurlijke adviesfunctie, waaronder het signaleren en doen van aanbevelingen
ten aanzien van de bedrijfsvoering, bij een gemeente met minimaal 12.500 inwoners.

Indienen/uploaden:

Volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Uniforme Eigen Verklaring (Pdf-bestand)

Volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende referentieformulier (Bijlage 9)

Beroepsbevoegdheid
Inschrijver dient aan enkele voorwaarden met betrekking tot de b eroepsbevoegdheid te voldoen op
de datum van Inschrijving. Inschrijver dient dit te verklaren middels het invullen en rechtsgeldig
ondertekenen van de bijlage Uniforme eigen verklaring Inschrijver dient ter staving van zijn
verklaring bewijsmiddelen te overleggen op het eerste verzoek van de aanbestedende dienst. Het
betreft de volgende voorwaarden:
a) De accountant is ingeschreven in het accountantsregister van de beroepsvereniging NBA;
b) De accountant (organisatie) is ingeschreven in het register van de AFM.

Indienen/uploaden:

Volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Uniforme Eigen Verklaring (Bijlage 2) (Pdfbestand)

4.4 Inschrijving Handels- en Beroepsregister
.
De Inschrijver dient bij de Inschrijving (een kopie van) het bewijs van ins chrijving in het Handelsen Beroepsregister in te dienen. Deze mag maximaal 6 maanden oud zijn, gerekend vanaf de
sluitingsdatum voor de ontvangst van de Inschrijving.
Uit de inschrijving in het Handels- en Beroepsregister dient de tekeningsbevoegdheid t e blijken
van degene die de Inschrijving heeft getekend. Indien nodig dient dit ondersteund te worden door
het toevoegen van een volmacht aan de Inschrijving. Tevens dient een kopie van het
identiteitsbewijs van degene die de Inschrijving heeft getekend bijgevoegd te worden. In verband
met mogelijke identiteitsfraude mag deze kopie zodanig bewerkt worden dat slechts de naam en
handtekening zichtbaar is. Indien een volmacht wordt verstrekt dient zowel van de volmachtgever
als de gevolmachtigde een kopie van het identiteitsbewijs te worden verstrekt.
Indienen/uploaden:




inschrijving(en) Handels- en Beroepsregister (Pdf-bestand)
kopie identiteitsbewijs(zen) (Pdf-bestand)

Indien uit de bij de Inschrijving gevoegde documenten onvoldoende blijkt dat degene die de
Inschrijving heeft ondertekend bevoegd is, wordt de Inschrijver uitgesloten van verdere deelname.
Een volmacht wordt niet geaccepteerd als deze is gedagtekend na de dag van Inschrijving.

4.5 Akkoordverklaring Aanbestedingsprocedure
De Inschrijver dient zich volledig te conformeren aan de eisen en wensen, uitgangspunten en
randvoorwaarden zoals genoemd in deze Aanbestedingsprocedure, zoals hiervoor is omschreven.
U conformeert zich volledig hieraan door bijlage 10 in te vullen en te ondertekenen en mee up te
loaden in de kluis.
Indienen/uploaden:

Bijlage 10

4.6 Akkoordverklaring Programma van Eisen (bijlage 3)
Het Programma van Eisen is opgenomen in deze offerteaanvraag.(bijlage 3) U conformeert zich
volledig hieraan en aan de mogelijke bijstelling daarvan in de Nota van Inlichtingen, door de bijlage
3 in te vullen en te ondertekenen en up te loaden in de kluis.
Eisen is een Minimumeis.
Indien/uploaden:
 Bijlage 3

4.7 Akkoordverklaring Overeenkomst (bijlage 4)
In bijlage 4 is de concept Overeenkomst opgenomen. U dient onvoorwaardelijk akkoord te gaan
met de in bijlage 4 opgenomen Overeenkomst c.q. met de gewijzigde Overeenkomst zoals
meegezonden met de Nota van Inlichtingen.
In onderdeel 3.5 Inlichtingen en verbetervoorstellen is reeds gesteld dat de Inschrijver
verbetervoorstellen – uitsluitend in de fase waarin vragen gesteld mogen worden - kan doen
ten aanzien van de Overeenkomst op de wijze en tijdstip zoals daar vermeld. Deze
verbetervoorstellen worden door de Aanbestedende Dienst beoorde eld en al of niet geaccepteerd.
De naar aanleiding van de verbetervoorstellen aangepaste concept Overeenkomst wordt samen
met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd op www.TenderNed.nl. De akkoordverklaring met de
concept Overeenkomst in dit document of de eventueel aangepaste concept Overeenkomst is een
Minimumeis.
U conformeert zich volledig hieraan en door ondertekening van bijlage 10.
Indienen/uploaden:

Bijlage 10

4.8 Akkoordverklaring Algemene Inkoopvoorwaarden (bijlage 5)
Inschrijver gaat ermee akkoord dat de normaal door zijn onderneming te hanteren voorwaarden bij
gunning van de Opdracht aan haar onderneming niet van toepassing zijn en verklaart zich hiermee
bereid om bij de gunning af te wijken van de door haar gehanteerde standaardvoorwaarden.
Uitsluitend de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Aanbestedende Dienst zullen van toepassing
zijn. Akkoordverklaring met de Algemene Inkoopvoorwaarden is een Minimumeis.
U conformeert zich volledig hieraan en aan de mogelijke bijstelling daarvan in de Nota van
Inlichtingen indien u het antwoord “ja” aan vinkt bij de eisen op TenderNed.
De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn gepubliceerd op www.TenderNed.nl onder deze
Offerteaanvraag.
De Aanbestedende Dienst vraagt de potentiële Inschrijver aandacht te besteden aan de Algemene
Inkoopvoorwaarden.

De potentiele Inschrijver kan – uitsluitend in de fase waarin vragen gesteld mogen worden suggesties doen af te mogen wijken van de Algemene Inkoopvoorwaarden.
Hierboven (par 3.5) is beschreven hoe en wanneer dat kan geschieden. Deze suggesties worden
door de Aanbestedende Dienst beoordeeld en al dan niet geaccepteerd. Afwijkingen van de
Algemene inkoopvoorwaarden worden verwerkt in de Overeenkomst. De naar aanleiding van de
verbetervoorstellen aangepaste concept Overeenkomst wordt samen met de Nota van Inlichtingen
gepubliceerd op www.TenderNed.nl
Minimumeis.
U conformeert zich volledig hieraan en door ondertekening van bijlage 10.
Indienen/uploaden:

Bijlage 10

4.9 Prijzenblad (bijlage 6)
In bijlage 6 treft u het prijzenblad aan. Door invulling en ondertekening wordt door de Inschrijver
verklaard met welke totaalprijs en tarieven hij inschrijft.
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en consistent met het Plan van Aanpak en Programma
van Eisen.
Inschrijver is geheel verantwoordelijk voor een juiste vermelding en optelling. Van de Inschrijver
wordt verwacht dat deze zelf zijn Inschrijving controleert voordat deze wordt ingediend.
Ook kenbare verschrijvingen of onjuiste tellingen kunnen de Opdrachtgever niet worden
tegengeworpen.
Een inschrijving die negatieve prijzen of tarieven bevat met de kennelijke bedoeling manipulatief
in te schrijven, worden terzijde gelegd en niet verder beoordeeld.
Indienen/uploaden:

volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende prijzenblad

Hoofdstuk 5 Beoordeling en gunning

5.1 Beoordeling van de Inschrijvingen op volledigheid, geldigheid en uitsluitingen
Stap 1

vaststellen van de volledigheid en geldigheid van de Inschrijvingen

Stap 2

beoordeling van de geldige en volledige Inschrijvingen op de eisen

Stap 3

inhoudelijke beoordeling en gunning.

Stap 1
De Inschrijving moet volledig en geldig zijn.
Volledig betekent dat alle stukken die ingediend moeten worden ook feitelijk en compleet worden
ingediend op de voorgeschreven wijze.
Geldig betekent dat de ingediende stukken, waar gevraagd, door de daarvoor bevoegde persoon
rechtsgeldig zijn ondertekend en voldoen aan de eisen die eraan zijn gesteld.
De Inschrijver dient bij een vraag van de Aanbestedende dienst, met als doel een omissie op te
heffen, te reageren binnen de door de Aanbestedende dienst aangegeven termijn. Bij het niet
reageren van de Inschrijver binnen de aangegeven termijn wordt de Inschrijving ongeldig
verklaard.
Ongeldig verklaarde Inschrijvingen worden niet verder beoordeeld.
Stap 2
Beoordeling van de geldige en volledige Inschrijvingen geschiedt aan de hand van de eisen en
bijbehorende documenten.
Voldoet een Inschrijver niet aan één of meerdere van deze eisen of juist wél aan één van de
uitsluitingsgronden, dan wordt de Inschrijving uitgesloten.
Na de (Voorlopige) Gunning van de Opdracht zal de Opdrachtgever (kunnen) controleren of
verifiëren of de Inschrijver daadwerkelijk voldoet aan de geschiktheidseisen. Indien dit niet
(volledig) het geval blijkt te zijn wordt de Inschrijver alsnog uitgesloten en vindt een nieuwe
beoordeling en gunning plaats op basis van de gunningscriteria.
Stap 3
De opdracht wordt beoordeeld en gegund.
Na de beoordeling op volledigheid, geldigheid en uitsluitingen start de inhoudelijke beoordeling van
de Inschrijving ten behoeve van de gunning. De beoordeling geschiedt con form beschreven in dit
hoofdstuk.
De Aanbestedende Dienst zal haar voornemen tot Gunning bekendmaken aan de Inschrijver met
de economisch meest voordelige inschrijving.
Een Inschrijver die een beslissing in deze Aanbestedingsprocedure wilt aanvechten, d ient dit
schriftelijk en gemotiveerd bekend te maken aan de Aanbestedende Dienst, op straffe van niet
ontvankelijkheid binnen een termijn van 20 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de
beslissing.
NB: dit is een vervaltermijn.
Dit schriftelijke bezwaar dient vergezeld te gaan met een afschrift van een conceptdagvaarding
voor een voorlopige voorziening. De betreffende Inschrijver dient de dagv aarding binnen de
betreffende 20 dagen termijn uit te brengen.

De Aanbestedende Dienst zal de Opdracht in beginsel definitief gunnen aan de Inschrijver met de
economisch meest voordelige inschrijving indien binnen de termijn van 20 dagen geen bezwaren
op de voorgeschreven wijze bekend zijn gemaakt of als er binnen die termijn geen dagvaarding is
uitgebracht voor een voorlopige voorziening.
Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een Inschrijver die nog steeds voldoet aan alle in
deze Offerteaanvraag gestelde eisen.

5.2 Gunningscriterium, Subgunningscriteria en weging
De Aanbestedende Dienst hanteert als gunningscriterium:
de Economisch Meest Voordelige Inschrijving middels de methode van gunnen op waarde
Hiertoe worden de Inschrijvingen beoordeeld op de volgende Subgunningscriteria:
- Plan van Aanpak en presentatie;
- Casus tijdens presentatie;
- Prijs.
De puntentoekenning/weging van de Subgunningscriteria is voor deze aanbesteding als volgt
verdeeld:

Subgunningscriteria

Maximaal aantal
punten

Weging ( %)

G1

Plan van Aanpak
Criterium A
Criterium B
Criterium C
Criterium D
Criterium E

(100)
20
25
25
10
20

60%

G2

Casus tijdens interview

100

40%

G3

Prijs

Totaal

100%

Minimumeis: Om voor gunning in aanmerking te komen dient een inschrijver minimaal
75% van de score op kwaliteit (G1 t/m G2) van de best beoordeelde Inschrijver op G1
t/m G2 te behalen. Inschrijvingen die hier niet aan voldoen worden terzijde gelegd.
Vervolgens wordt de prijs gedeeld door het behaalde aantal punten. De partij die hierbij de laagste
prijs per punt heeft is de EMVI inschrijver en derhalve de beoogd winnaar van d e aanbesteding.
Hieronder een voorbeeld ter verduidelijking

hoogste g
Resultaat beoordeling percentage inschrijver 1 Inschrijver 2 inschrijver 3 inschrijver 4 kwaliteitss
Plan van Aanpak
60
75,00
86,00
71,00
60,00
Casus
40
73,00
82,00
66,00
60,00
Score na weging

74,20

84,40

69,00

60,00

percentage t.o.v.
hoogste score

87,91

100,00

81,75

71,09

84,4
min score t
hoogste sc
75

Voldoet aan eis minimaal 75%
hoogste kwaliteit
Prijs
prijs per punt
rangorde

ja

ja

ja

nee

€ 35.000,00

€ 39.500,00

€ 32.500,00

€ 471,70

€ 468,01

€ 471,01

ko

3

1

2

ko

Aangezien de score van inschrijver 4 lager is dan 75% van de hoogste score voldoet deze
aanbieding niet aan de gestelde minimumeis en wordt derhalve niet meegenomen in de ve rdere
beoordeling. De gewogen score is berekend door de score per aspect te vermenigvuldigen met het
percentage. ( voor inschrijver 1 in het voorbeeld (0,6*75)+(0,4*73). Dit levert een gemid delde score
op van 74,20. Inschrijver 1 heeft voor € 35.000,00 ingeschreven. De prijs per punt is dan
35.000/74,20 = € 471,70. Op deze manier heeft inschrijver 2 de laagste kosten per kwaliteitspunt
en dus de economisch meest voordelige inschrijving gedaan.

5.3 Beoordelingscommissie
De uitwerking van het Plan van Aanpak worden individueel beoordeeld door de leden van de
Beoordelingscommissie, bestaande uit 10 personen met ieder één stem, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de gemeenten Maasgouw en Roerdalen ieder 4 en de GR-MER 2
personen:
De leden van de beoordelingscommissie zullen onafhankelijk van elkaar punten toekennen. De
verschillen worden besproken waarna de leden vrij zijn de beoordeling aan te passen. Het aantal
punten van de leden wordt vervolgens opgeteld en het totaal wordt gedeeld door het aantal leden.
Door de commissie wordt de score gemotiveerd.
De beoordelingscommissie wordt bijgestaan door een adviescommissie zonder stemrecht. De
leden van de adviescommissie zijn inhoudelijk betrokken bij de controlewerkzaamheden en in staat
mede de case inhoudelijk te beoordelen en de leden van de beoordelingscommissie te
ondersteunen.

5.4 Gunning
Gegund wordt aan de Inschrijver met de hoogste totaalscore.
Mocht na de beoordeling van de Subgunningscriteria G1 t/m G3, blijken dat 2 of meer Inschrijvers
op de eerste plaats zijn geëindigd, dan zal
de opdracht worden gegund aan de Inschrijver met de hoogste totaalscor e op de
Subgunningscriterium G 1.
Minimumeis: Om voor gunning in aanmerking te komen dient een inschrijver minimaal 75%
van de score op kwaliteit (G1t/tmG2) van de best beoordeelde Inschrijver op G1 t/m G2 te
behalen. Inschrijvingen die hier niet aan voldoen worden terzijde gelegd.

5.5 Subgunningscriterium G1 Plan van aanpak
U levert een plan van aanpak aan van maximaal 10 A4, lettercorpsgrootte 11, met een duidelijke
onderverdeling in criterium A t/m E. Daarin beschrijft u minimaal het volgende:

Criterium A
Visie op het realiseren van bestuurlijke ambities met beperkte middelen en in samenwerking met
andere overheden.
Inschrijver dient oog te hebben voor de organisatie en de complexe/veelzijdige omgeving. Een
omgeving waarin met beperkte middelen bestuurlijke ambities gerealiseerd moeten worden.
Bestuurlijke ambities, waarbij het vaak noodzakelijk is om over gemeentegrenzen heen te kijken.
Inschrijver geeft zijn visie hoe dit te realiseren.
Criterium B
Visie rechtmatigheid, misbruik, oneigenlijk gebruik, fraude, integriteit en ontwikkelingen in de
gemeentelijke bedrijfsvoering.
Wij vragen de inschrijver zijn visie te geven op begrippen als rechtmatigheid, misbruik en
oneigenlijk gebruik, fraude, integriteit en ontwikkelingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering en de
rol die de inschrijver hierbij kan vervullen. Dit mede in het licht van de aandacht in de pers voor
deze onderwerpen.
Criterium C
Visie op het “wat ”en “hoe” van de begrippen “control” en “het in control zijn” ten aanzien van een
moderne gemeentelijke organisatie en gemeenschappelijke regeling..
Inschrijver dient een “sparringpartner” te zijn die ideeën aanlevert voor de verdere ontwikkeling
van het begrip control, de algehele bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende P&C -cyclus en
instrumentaria.
De inschrijver geeft zijn visie op het begrip “control” en bes teedt hierbij aandacht aan de
wijzigingen in de controlestandaarden voor accountants en dan met name controlestandaard 610.
Verder geeft de inschrijver zijn visie op het begrip “het in control zijn” ten aanzien van de
decentralisaties die vanuit het Rijk hebben plaatsgevonden binnen het sociaal domein ( AWBZ,
Jeugdzorg en Participatiewet).
Criterium D
Visie op de continuïteit en vaste inzet van medewerkers ?
Opdrachtgever vindt het belangrijk dat er sprake is van continuïteit in het team dat de
accountantscontrole uitvoert. De Opdrachtgever wenst geen hinder te ondervinden van personele
wisselingen in het in te zetten team.
Opdrachtgever vindt het eveneens belangrijk dat Opdrachtnemer niet alleen zorgdraagt voor de
overdracht van kennis, maar ook voor de overdracht van dossiers en archief. Opdrachtgever eist dat
Opdrachtnemer een overdraagbaar dossier en archief opbouwt.
Criterium E
Visie op de (natuurlijke) adviesfunctie en hoe gaat Inschrijver bij aanvullende opdrachten om met
eventuele belangenverstrengeling, integriteitskwesties en ethiek?
Inschrijver wordt nadrukkelijk gevraagd om naast de accountantscontrole ook de natuurlijke adviesfunctie
in te vullen. Naast de adviezen die volgen uit de controlebevindingen wordt van de accountant ook een
signalerende functie verwacht ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Een proactieve en creatieve, maar
ook kritische opstelling. Hierbij moet de accountant direct aanspreekbaar zijn en moet overleg
plaatsvinden met de raad, collegeleden en ambtelijk management c.q. AB, DB, Directie en ambtelijk
management van de GR-MER.
De Opdrachtgever vindt het belangrijk dat inschrijver, ondanks deze combinatie van werkzaamheden,
een balans vindt tussen wettelijke vereisten ten aanzien van onafhankelijkheid en de gevraagde rol van
adviseur. Ook ten aanzien van ethische kwesties binnen de organisatie van de Opdrachtgever.

Wij vragen de inschrijver de offerte te baseren op de werkelijke situatie, kennis genomen
hebbende van de vigerende AO/IC alsmede de werking daarvan in de praktijk en zijn offerte niet te
baseren op een niet-bestaande veronderstelde situatie (‘perfecte aanlevering’).
Om een goed beeld te kunnen vormen van de bestaande situatie, wordt u de gelegenheid geboden
om u bij de gemeenten Roerdalen, Maasgouw en de GR-MER te laten informeren naar de
bestaande situatie. We verwijzen hierbij naar de website van de gemeente n Roerdalen en
Maasgouw waar u de volgende stukken kunt raadplegen:

Jaarstukken 2014 gemeente Roerdalen

Kadernota 2016 gemeente Roerdalen

Begroting 2016 gemeente Roerdalen

Jaarstukken 2014 gemeente Maasgouw

Kadernota 2016 gemeente Maasgouw

Programmabegroting 2016 gemeente Maasgouw

We verstrekken verder een informatieset met daarin opgenomen:
- Financiële verordening Maasgouw
- Aanpassing financiële verordening Maasgouw
- Controleprotocol 2015 Maasgouw
- Coalitieprogramma 2014-2018 Maasgouw
- Controleverordening art 213GW Maasgouw
- Financiële verordening Roerdalen
- IC plan 2013 Roerdalen
- Jaarstukken 2014
- Bestuur rapportage 2014
- Programmabegroting 2016
- Financiële verordening GR MER
- Controleverordening GR MER
- Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid GR MER

De Management letters kunt u op afspraak inzien. Ze liggen ter inzage bij de gemeente Roerdalen.
Indien u deze wilt inzien dient u dit kenbaar te maken via de berichtenmodule van Tenderned. Dit
uiterlijk op maandag 11 april 2016 voor 12.00 uur. De datum voor het inzien is 13 april. Op
maandag 11 april namiddag zal aan u worden medegedeeld hoe laat u de stukken kunt inzien .
Uw directie committeert zich aan dit plan van aanpak.
Het maximaal aantal te behalen punten is: 100
De inschrijving is incompleet
Het plan van aanpak ontbreekt
geheel of gedeeltelijk, of de
verstrekte informatie is
inhoudelijk niet relevant in
relatie tot het gevraagde bij het
plan van aanpak c.q. voldoet in
zijn geheel niet aan het
gevraagde
De Inschrijving voldoet matig
Uit het Plan van Aanpak blijkt
aan het gevraagde
dat de inschrijver weinig tot
geen invulling kan geven aan
de genoemde aandachtspunten.
De Inschrijving voldoet deels
Uit het Plan van Aanpak blijkt
aan het gevraagde
dat de inschrijver de opdracht
niet volledig doorziet
aangezien het Plan van
Aanpak aantoonbare omissies
en onduidelijkheden bevat en
maar deels invulling kan geven

Knock -out

20% van het maximaal
aantal te behalen punten

50% van het maximaal
aantal punten

De Inschrijving voldoet aan het
gevraagde

Inschrijving die meerwaarde
biedt boven het gevraagde

aan de genoemde
aandachtspunten.
Uit het Plan van aanpak blijkt
dat de inschrijver volledig
inzicht heeft in een adequate
uitvoering van de opdracht en
een voldoende invulling van de
genoemde aandachtspunten
geeft.
Uit het Plan van Aanpak blijkt
dat de inschrijver volledig
inzicht heeft in een adequate
uitvoering van de opdracht en
bovendien in staat is om de
opdracht uit te voeren met een
invulling van de genoemde
aandachtspunten die bij de
andere inschrijvers niet wordt
herkend.

80% van het maximaal
aantal punten

100 % van het aantal
punten

Beoordelingsdoel
A. Visie op het realiseren van bestuurlijke
ambities met beperkte middelen en in
samenwerking met andere overheden.

Aandachtspunten bij beoordeling
- Inleving in het algehele speelveld waarbinnen
de samenwerkende gemeenten zich
bevinden;
- Inleving in de toekomstige ontwikkelingen.

B. Visie rechtmatigheid, misbruik,
oneigenlijk gebruik, fraude, integriteit en
ontwikkelingen in de gemeentelijke
bedrijfsvoering.

- Duidelijke visie op eventuele
belangenverstrengeling en adequate
maatregelen en hoe daarbij te handelen;
-Omgang met ethische kwesties in de organisatie
is expliciet en hanteerbaar. Zicht op de eigen rol
van de inschrijver in de ethische kwesties.

C. Visie op het “wat ”en “hoe” van de
begrippen “control” en “het in control zijn” ten
aanzien van een moderne gemeentelijke
organisatie.
-Controlestandaard 610
- 3D’s

-Proces wekt vertrouwen in termen van
draagvlak;
- Proces wekt vertrouwen dat dit leidt tot een
inhoudelijk goed controleplan.

D. Visie op de continuïteit en vaste inzet van
medewerkers.

E. Visie op de (natuurlijke) adviesfunctie en
hoe gaat Inschrijver bij aanvullende opdrachten
om met eventuele belangenverstrengeling,
integriteitskwesties en ethiek.

Werkzaamheden zijn helder omschreven en
compleet;
- Kwaliteitscriteria zijn SMART omschreven;
- Ambitie en commitment
(resultaatverantwoordelijkheid) getoond
-Maatregelen ter waarborging van continuïteit
van het aangeboden team zijn helder en geven
vertrouwen;
- Hinder van personele wisselingen wordt door
genoemde maatregelen voorkomen.
-Duidelijke visie op eventuele
belangenverstrengeling en adequate
maatregelen;
- Omgang met ethische kwesties in de
organisatie is expliciet en hanteerbaar.

5.6 Subgunningscriterium G2, casus
Presentatie/Interview/Casus
De inschrijvers die een volledige en geldige inschrijving heb ben gedaan worden uitgenodigd voor
een toelichting op hun plan van aanpak. Voor de toelichting en de case zijn 60 minuten
gereserveerd.
De leden van de beoordelingscommissie kunnen naar aanleiding van de toelichting hun eerdere
beoordeling op het Plan van Aanpak wijzigen.
De Opdrachtgever acht het van belang om de kwaliteit van het in te zetten team te beoordelen
door middel van een interview met de belangrijkste sleutelfunctionarissen uit dit team. De
sleutelfunctionarissen welke de Opdrachtgever wenst te interviewen betreffen de partner, manager
en controleleider die daadwerkelijk worden ingezet voor de uit te voeren werkzaamheden.
Inschrijver dient te waarborgen dat deze personen op de in de planning genoemde data voor de
interviews beschikbaar zijn. De drie personen worden samen en tegelijk geïnterviewd waarbij het
van belang is dat iedereen aan bod komt. Dit is de verantwoordelijkheid van Inschrijver; zij moet
ervoor zorgen dat ieder zich vanuit zijn rol profileert tijdens het interview.
Voor het interview zal een case worden voorgelegd.
De sleutelfunctionarissen krijgen 45 minuten vóór het interview deze case met bijbehorende
vragen uitgereikt zodat zij zich kunnen voorbereiden. De sleutelpersonen dienen deze vragen
tijdens het interview te beantwoorden. Alle inschrijvers krijgen dezelfde case en dezelfde vragen.
De beoordelingscommissie kan ter toelichting tijdens het interview aanvullende vragen stellen.
Nadere informatie over bijvoorbeeld tijdstip en locatie van de interviews wordt door de
contactpersoon van de aanbesteding separaat bekend gemaakt aan Inschrijvers die voor de
interviews in aanmerking komen.
Ter informatie dient Inschrijver cv’s bij zijn Inschrijving te voegen van de drie
sleutelfunctionarissen. Het aanleveren van deze informatie vormt geen onderdeel van de
beoordeling, maar dient als achtergrondinformatie voor de beoordelingscommissie.

Beoordelingsdoel Case
Aantonen dat Inschrijver de case goed doorgrondt.

Beoordelingspunten
- De sleutelfunctionarissen weten de aanpak als
beschreven in de Inschrijving uitstekend te
vertalen naar de case.

Vertrouwen krijgen in een goede samenwerking en
een uitstekende aanpak van de Werkzaamheden.

- De sleutelfunctionarissen wekken vertrouwen in
een goede onderlinge samenwerking;
- De sleutelfunctionarissen overtuigen de
beoordelingscommissie met een goede
onderbouwing van de door hun voorgestelde
aanpak.

Aantonen dat Inschrijver een hoogwaardig team
voor de samenwerkende gemeenten en GR-MER
inzet.

- De antwoorden getuigen van zeer goede (parate)
kennis en zeer uitgebreide ervaring;
- De sleutelfunctionarissen hebben aangetoond
zich te kunnen inleven in de samenwerkende
Opdrachtgevers, het team sluit aan op de
profielomschrijving uit paragraaf 5.8.

5.7 Subgunningscriterium G3, Prijs
Uw prijsinschrijving zal getoetst worden op zijn marktconformiteit door middel van een vergelijking
tussen de prijzen van de Inschrijvers. De prijs dient u in te vullen op het prijzenblad. Dit prijzenblad
is als bijlage 6 toegevoegd.

1. Inschrijver dient een vaste prijs per jaar op te geven voor het uitvoeren van de jaarlijkse
Werkzaamheden voor de drie contractjaren;
Gespecificeerd naar: gemeente Maasgouw, gemeente Roerdalen en GR-MER.
2. Inschrijver dient een uurtarief op te geven voor onderstaande functies. Deze uurtarieven worden als
maximum gehanteerd bij het uitvoeren van aanvullende Werkzaamheden. Het betreft de volgende
functies:

Functie
Assistent accountant
Controleleider
Manager
Partner
Functie
Assistent accountant
Controleleider
Manager
Partner

Minimaal
opleidingsniveau
HBO
HBO
RA
RA

Aantal jaren ervaring
Tot 2 jaar
2-5 jaar
5 jaar of langer
5 jaar of langer

Aantal uren per jaar
(weging)
20 uur
15 uur
8 uur
8 uur

Ter beoordeling zal het fictief geraamde aantal uren per jaar met 8 worden vermenigvuldigd; dit in
verband met mogelijke looptijd van het contract. Inschrijver kan geen rechten ontlenen aan dit
fictief aantal uren. De werkelijke aantallen kunnen fluctueren.
Inschrijver dient het prijzenblad bijlage 6 volledig in te vullen. De prijzen en tarieven dienen te worden
aangegeven in Euro’s en exclusief BTW. In de prijzen dienen alle kosten, behalve BTW, te zijn
inbegrepen. U mag alleen inschrijven met positieve bedragen.
Daarnaast wordt van de inschrijver gevraagd tarieven optioneel af te geven met betrekking tot het
uitvoeren c.q. het assisteren bij de uitvoering van een AO/IC functie. Deze tarieven maken geen
onderdeel uit van de beoordeling.
Indien het Prijzenblad niet is bijgevoegd bij de Inschrijving of niet is ondertekend door de
bevoegde wordt de Inschrijving ongeldig verklaard.

Bijlage 01

Checklist van in te dienen documenten

Uniforme Eigen verklaring



Inschrijving in Handels- of Beroepsregister



Programma van eisen



Kopie identiteitsbewijs



Prijzenblad



Referenties



CV’ s te interviewen medewerkers



Plan van aanpak
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Bijlage 02

Uniforme Eigen Verklaring

Deze is als aparte bijlage bij de offerteaanvraag op TenderNed geplaatst.
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Bijlage 03

Programma van Eisen

Van deelneming aan deze opdracht wordt uitgesloten iedere inschrijver die niet kan voldoen
aan de onderstaande eisen. Op TenderNed wordt bij de inschrijving een akkoordverklaring
Programma van Eisen gevraagd. Inschrijver dient zonder voorbehoud volledig akkoord te gaan
met alle eisen op straffe van uitsluiting van de aanbesteding.

Nr.

T1
T2

T3

T4

Nr.

M1

M2

Eisen betreffende
Beroepsbekwaamheid (Technische eis)

Eventuele
toelichting en
bewijsstukken

Alle te leveren diensten en producten dienen te voldoen aan a lle
in Nederland geldende wetten, normen en richtlijnen inzake
veiligheid en arbeidsomstandigheden.
Inschrijver dient in zijn dienstverlening te werken conform de
vigerende Nederlandse wet- en regelgeving.
Naast de certificerende functie vervult de inschrijver zijn
natuurlijke adviesfunctie.
Om de natuurlijke adviesfunctie zo goed mogelijk te kunnen
vervullen, moet de opdrachtnemer minimaal kunnen terugvallen
op deskundigheid op het gebied van:
De vigerende wetgeving voor gemeenten in het algemeen
Relevante wetgeving die van toepassing en van invloed is
op het accountants- en gemeentelijk/GR functioneren
Administratieve organisatie en interne beheersing
Maatschappelijk en politieke ontwikkelingen die van
invloed zijn op de bedrijfsvoering van de gemeente
Nederlands belastingrecht
Horizontaal toezicht (fiscale control)
Automatisering
EDP audits
Benchmarking
Specifieke beleidsvelden van gemeenten, zoals
grondexploitatie, vennootschapsbelasting en de 3
decentralisaties in het sociale domein.

Eisen betreffende
kwaliteit functionarissen (Mens)

Eventuele
toelichting en
bewijsstukken

Opdrachtnemer garandeert dat tijdens de looptijd van de af te
sluiten overeenkomst het aantal personeelswisselingen tot een
minimum beperkt blijven. Vinden er onverhoopt toch wisselingen
plaats, dan mogen deze wisselingen niet leiden tot verlies van
kwaliteit en ervaring of extra werk bij de opdrachtgever. De
opdrachtnemer is dus zelf verantwoordelijk voor de interne
kennisoverdracht, waarbij de kwaliteit en ervaring van eventuele
nieuwe medewerkers van hetzelfde niveau zullen zijn. Onder
kennisoverdracht wordt expliciet ook bedoeld de kennis met
betrekking tot de structuur van de samenwerking met de
Gemeenschappelijke Regeling MER.
Opdrachtgever vindt het eveneens belangrijk dat Opdrachtnemer
niet alleen zorgdraagt voor de overdracht van kennis, maar ook voor
de overdracht van dossiers en archief. Opdrachtgever eist dat
Opdrachtnemer een overdraagbaar dossier en archief opbouwt.
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Nr.

CW 1

Eisen betreffende
Controlewerkzaamheden (CW)

Eventuele
toelichting en
bewijsstukken

De certificerende functie
Opdrachtnemer voert de controle uit conform de geldende
beroeps- en gedragsregels, de controle – en overige
standaarden van het NBA, het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV), het Besluit Accountantscontrole
Decentrale Overheden (Bado)en de verordeningen 212 t/m 213a
van de gemeente en de GR-MER, inclusief de door de raad c.q.
AB GR-MER vastgestelde reikwijdte voor de
rechtmatigheidstoets (controleprotocol inclusief normenkader).
Opdrachtnemer gebruikt ten behoeve van zijn oordeelsvorming over de jaarrekening
van de gemeente/GR-MER de goedkeuringstoleranties en de
rapporteringstolerantie overeenkomstig de minimumeisen in het Besluit
Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) :
Soort verklaring
Goedkeuringstol
erantie

CW 2

CW 3

CW 4

CW 5

CW 6

Fouten
in de
jaarreke
ning
(% van
de totale
lasten)
Onzeker
heden in
de
controle
(% van
totale
lasten)
Rapporte
ringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

 1%

> 1% < 3%

-

 3%

 3%

> 3 < 10%

 10%

-

De bij CW 2 genoemde rapporteringstolerantie geldt ook voor de specifieke
uitkeringen die onder de SISA-regeling vallen. Conform controleprotocol.
Opdrachtnemer richt de controle in op het ontdekken van
belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, de
vastgestelde goedkeuringstoleranties en (statistische)
deelwaarnemingen en extrapolaties.
Opdrachtnemer controleert niet ieder document of iedere
financiële handeling, maar richt de controle zodanig in dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de
getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de
verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële
beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde
goedkeuringstoleranties.
Opdrachtnemer dient de volgende rapportages te verzorgen:
1. een controleverklaring bij de jaarstukken inclusief de
bijbehorende SISA-regelingen;
2. een accountantsverslag bij de controle van de jaarstukken;
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3. een rapport van de bevindingen bij de interim controle op
college- en raadsniveau c.q. DB- en AB-niveau.
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Opdrachtnemer dient concreet toepasbare adviezen te geven
welke in het rapport van bevindingen bij de (interim)controle
worden vermeld.

CW 7

CW 8

CW 9

CW 10

Naast de kwantitatieve benadering kan de opdrachtnemer
tevens een kwalitatieve beoordeling hanteren. De weging van
fouten en onzekerheden vindt plaats op basis van een
kwalitatieve beoordeling.
De door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden,
inclusief de daaropvolgende verslaglegging, moeten de
planning en control cyclus van de gemeente c.q. GR-MER
volgen, dit alles binnen de in overleg vastgestelde
tijdslimieten.
Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor overdracht van
informatie van de Opdrachtgever binnen hun eigen
organisatie en dient te voorkomen dat informatie dubbel wordt
opgevraagd. Ook met betrekking tot informatie die door de
Opdrachtgever in voorgaande jaren is verstrekt.
Natuurlijke adviesfunctie
Opdrachtnemer dient de natuurlijke adviesfunctie te
vervullen, waarbij hij op proactieve wijze een signaalfunctie
vervuld met betrekking tot relevante risico’s en actuele
ontwikkelingen, waarbij de informatie door de inschrijver tijdig
aan de Opdrachtgever wordt vertrekt..

CW 11

CW 12

In de (interim)controle
moeten de thema’s
worden meegenomen
die kunnen worden
aangedragen door de
auditcommissie, de
portefeuillehouder
Financiën, de
gemeentesecretaris
en de
concerncontroller.
C.q. vergelijkbare
functies binnen de
GR-MER.

Opdrachtnemer dient kritisch mee te denken en de
organisatie te begeleiden en te adviseren bij de verdere
opbouw en uitwerking van in te zetten verbeter- en
beheersmaatregelen.

Onder de natuurlijke
adviesfunctie wordt
gerekend het
gevraagd en
ongevraagd
informeren en
adviseren van
ambtelijk
management en
bestuur, voor zover
gerelateerd aan de
taakuitoefening van
de accountant, inzake
actuele
ontwikkelingen op het
gebied van (planning
en) control, fiscale
control,
risicomanagement,
getrouwheid,
rechtmatigheid (BBV)
etc.
Het betreft adviezen
die:
- een logisch gevolg
zijn van de
controlebevindingen
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- een logisch gevolg
zijn van de
uitkomsten van
besprekingen van
bepaalde rapportages
- betrekking hebben
op ontwikkelingen
binnen de
organisatie, zoals
het beoordelen van
opzet, bestaan
en werking van de
AO/IB, de
(verbijzonderde)
Interne
Controle, nieuwe
procedures en
werkwijzen
- voortvloeien uit
ervaringen bij andere
gemeenten
- voortvloeien uit
ontwikkelingen op het
vakgebied
- voortvloeien uit
informatie van de
rijksoverheid op het
gebied van wet- en
regelgeving (BBV,
Bado etc.)

CW 13

CW 14

CW 15

CW 16

CW 17

Communicatie
Opdrachtnemer stelt een accountmanager aan, die
verantwoordelijk is voor de gehele dienstverlening aan de
gemeente c.q. GR-MER en daarnaast als aanspreekpunt
fungeert.
Deze accountmanager dient te beschikken over goede
sociale vaardigheden en het vermogen om te kunnen
communiceren met alle actoren in het proces; hierbij de
Nederlandse taal als voertaal, in woord en geschrift
hanterend.
Er moet sprake zijn van een directe (ook fysieke)
bereikbaarheid van de teamleiding. (Spoed)vragen dienen
binnen 24 uur of, indien nodig, sneller te worden beantwoord.
Indien vragen niet binnen 24 uur kunnen worden bean twoord
maakt de opdrachtnemer afspraken met de opdrachtgever
hoe en wanneer de vragen beantwoord worden.
Voor een efficiënt verloop van de interim- en
jaarrekeningcontrole dient opdrachtnemer voor aanvang
gestructureerd mondeling overleg te voeren met de relevante
vertegenwoordigers van de gemeente/MER waarin de
afspraken over aanpak, wensen en eisen inzake de uit voeren
controle worden bepaald. De afspraken worden voorafgaand
aan de controle schriftelijk door de inschrijver aan de
Opdrachtgever verstrekt.
Opdrachtnemer dient in zijn planning rekening te houden met
interne afstemmingen binnen zijn eigen organisatie, zodat
deze niet tot vertraging kunnen leiden.
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CW 18

CW 19

CW 20

CW21

Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de
accountantscontrole gebruik te maken en aansluiting te
zoeken bij de opzet van de interne informatie
Opdrachtnemer dient op verzoek gespreksverslagen en
detailbevindingen te verstrekken. De gespreksverslagen en
detailbevindingen die zijn opgenomen in de rapportage naar
aanleiding van de interim controle worden ten allen tijde door
de opdrachtnemer verstrekt.
Opdrachtnemer dient tenminste twee maal per jaar
gestructureerd mondeling overleg te voeren met de relevante
vertegenwoordigers van de gemeente c.q. GR-MER,
waaronder bij de gemeente de auditcommissie, waarbij de
lopende zaken/evaluatie van de opdracht aan de orde komen.

Ad.1 Bij de GR-MER
afstemmingsoverleg
tussen de accountant,
(een
vertegenwoordiger
uit) het algemeen
bestuur, (een
vertegenwoordiger)
van de directie.
De schriftelijke verslaglegging omtrent de uitkomsten van de
Ad.1
verrichte controlewerkzaamheden dient als volgt plaats te
De controleverklaring
vinden:
en het verslag van
1. Rapportage over de jaarstukken, inclusief SISAbevindingen worden
verantwoording, uit te brengen aan de raad, doch
besproken met het
vooraf gepresenteerd en besproken in de auditmanagementteam en
commissie
de concerncontroller
(hoor/wederhoor).
Vervolgens worden
deze stukken aan het
college voorgelegd
met de mogelijkheid
voor het college om
op deze stukken te
reageren. De
accountant bespreekt
2. Rapportage naar aanleiding van de
vervolgens het
interimcontrole, uit te brengen aan het
verslag van
College van Burgemeester en Wethouders voor wat betreft de bevindingen met de
gemeenten en aan het Dagelijks Bestuur voor wat betreft het auditcommissie,
samenwerkingsverband MER.
waarna de
jaarstukken ter
behandeling in de
raad worden
aangeboden.

3. Rapportage naar aanleiding van de interimcontrole, uit
te brengen aan de Raad voor van betreft de gemeenten en
aan het Algemeen Bestuur voor wat betreft het
samenwerkingsverband MER.

Ad 2.
De inhoud van de
rapportage van de
interimcontrole
omvat:
de
(detail)bevindingen
die bij de uitvoering
van de controle op de
gemeentelijke c.q.
GR-MER processen
naar voren zijn
gekomen;
bijzonderhede
n die naar de mening
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4. Incidentele Verklaringen, buiten SISA, uit te brengen aan
het verantwoordelijk ambtenaar binnen de afdeling.

van de inschrijver
verbeterd kunnen
worden en/of
verbetering
behoeven;
een
beoordeling van de
opzet, bestaan en
werking van de
AO/IB;
een
beoordeling van de
situatie ten opzichte
van
bevindingen/adviezen
uit vorige jaren
(terugkijk/follow-up);
richtinggeven
de adviezen ten
aanzien van de
omvang en diepgang
van
controlewerkzaamhed
en van de
jaarrekening op basis
van risicoanalyse;
overige zaken
die in algemene zin of
richting de
jaarrekeningcontrole
memorabel zijn.
Ad 3
De inhoud van de
rapportage aan de
raad betreft een
samenvatting op
hoofdlijnen van de
rapportage aan het
college van
Burgemeester en
Wethouders, waarna
deze door de griffier
via de
Auditcommissie wordt
aangeboden aan de
raad. C.q. voor de
GR-MER
vergelijkbare van
toepassing zijnde
routing.

Opdrachtnemer dient rapportages transparant op te stellen.

CW 22

Dit houdt in dat de
bevindingen duidelijk
te volgen zijn, in de
rapportages een
consistente
gedragslijn gevolgd
wordt,
tekortkomingen tijdig
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De opdrachtnemer dient de (concept)rapportage naar
aanleiding van de interimcontrole jaarlijks aan te bieden vóór
1 november van het betreffende boekjaar, op een in overleg
met de gemeente c.q. GR-MER te bepalen werkwijze.

CW 23

CW 24

Opdrachtnemer is toehoorder in de auditcommissie en woont
alleen op verzoek/uitnodiging vergaderingen bij (incidenteel).
Dit zal in ieder geval meer dan twee keer per jaar zijn. (n.v.t.
GR-MER)

gesignaleerd worden
en oplossingen
worden aangegeven.
Ook positieve
ontwikkelingen die in
het oog springen
dienen in de
rapportage te worden
opgenomen en bij de
adviezen in een
rapportage dient ook
te worden
aangegeven hoe de
uitvoering van de
bevindingen vorm kan
krijgen.
De bevindingen
worden ten eerste
kortgesloten met de
direct betrokkenen
binnen de
gemeente/GR-MER te
weten het
afdelingshoofd/proces
eigenaar of door deze
aan te wijzen
afgevaardigde (hoor
en wederhoor).
Vervolgens worden
deze bevindingen (op
basis van
hoor/wederhoor)
besproken
met/gepresenteerd
aan de
concerncontroller
en/of het
managementteam,
waarna publicatie aan
het college c.q. DB
plaatsvindt.
Inschrijver kan zelf
ook naar eigen
bevindingen
agendapunten
aandragen ten
behoeve van de
overleggen met de
auditcommissie.

Commerciële eisen

Nr.

Commerciële eisen

CE1

Alle aangeboden tarieven zijn door inschrijver ingevuld in
bijgevoegd overzicht (bijlage 6).

Eventuele
toelichting en
bewijsstukken

Pagina 38 van 55

Alle aangeboden prijzen zijn inclusief alle bijkomende kosten,
zoals, maar niet uitsluitend reis- en verblijfkosten, kosten van
CE2
administratie, facturering, creditering, kopieerwerkzaamheden
en alle eventuele overige kosten en exclusief BTW
De in bijlage 6 opgegeven tarieven gelden voor de gehele
looptijd van de Overeenkomst.
De regelingen die onder de werking van SISA (gaan) vallen, dit
CE4 is inclusief in aanmerking komende deelverantwoordingen
richting Provincie, zijn in de offerteprijs verwerkt.
Meerwerk is slechts toegestaan en mag alleen in rekening
worden gebracht, indien dit vooraf is gemeld en duidelijk
omschreven en een offerte is uitgebracht. Verder de
Opdrachtgever voor dat meerwerk een aparte schriftelijke
CE5
Opdracht heeft verstrekt. Indien het niet vooraf is gemeld en/of
er is geen aparte schriftelijke Opdracht verstrekt dan mag het
meerwerk NIET in rekening worden gebracht.
CE3

Naam
Functie
Onderneming
Handtekening

Plaats en datum
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Bijlage 04

Overeenkomst

Overeenkomst.
Per Opdrachtgever wordt deze overeenkomst afgeslote n en opgesteld. Daar waar u gemeente
leest dient u tevens GR-MER te lezen.

CONCEPTOVEREENKOMST ACCOUNTANTSDIENSTEN

Partijen:
1.
De gemeente…… , te dezen ingevolge de Gemeentewet rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar burgemeester,………….. , handelend ter uitvoering van het
besluit van de gemeenteraad d.d. … , hierna te noemen ‘Opdrachtgever”,
en
2.
… , statutair gevestigd te …, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordig door … in
zijn/haar hoedanigheid van (functie invullen), hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’,

nemen in aanmerking dat:
-

Opdrachtgever op … heeft besloten een aanbestedingsprocedure te starten voor
de uitvoering van Accountantsdiensten;

-

Opdrachtgever op … de offerteaanvraag heeft gepubliceerd, waarin de
uitgangspunten voor het opstellen en indienen van een offerte zijn opgenomen;

-

Opdrachtnemer op … een offerte inzake het verrichten van bedoelde
Accountantsdiensten heeft uitgebracht;

-

Opdrachtnemer naar aanleiding van deze aanbestedingsprocedure als beste
dienstverlener naar voren is gekomen;

-

Opdrachtnemer voldoet aan alle door Opdrachtgever gestelde eisen en criteria;

-

Opdrachtnemer deze opdracht heeft aanvaard en partijen de voorwaarden
waaronder de levering geschiedt wensen vast te leggen in een Overeenkomst;
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en komen overeen als volgt:

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

Begrippen
In deze Overeenkomst worden de navolgende begrippen met een hoofdletter
gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan.
Accountantsdiensten: De door Opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst ten
behoeve van Opdrachtgever te verlenen diensten, te verrichten werkzaamheden en in
het kader daarvan te leveren prestaties een en ander zoals omschreven in de Offerteaanvraag (Bijlage 2) en de Offerte (Bijlage 4)
Personeel van de Opdrachtnemer: De door Opdrachtnemer voor de uitvoering van
deze overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen, welke
krachtens deze Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken.
Personeel van de Opdrachtgever: De door Opdrachtgever op grond van deze
overeenkomst ter beschikking te stellen personeelsleden en/of hulppersonen, welke
krachtens deze Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken.
Beroepsfout: Tekortkomingen, zoals vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden,
verzuimen, onjuiste adviezen, die een vakbekwame en zorgvuldige Opdrachtnemer
onder de gegeven omstandigheden met inachtneming van normale oplettendheid en bij
een normale vakkennis en normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden.
Dienstreis: Het afleggen van een bezoek aan een door Opdrachtgever aan te wijzen
locatie, voor een door Opdrachtgever te bepalen periode en met een door
Opdrachtgever te bepalen doel.
Werkdagen: Kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende
feestdagen, waarop de werkzaamheden zullen worden verricht.
Bijlagen: Aanhangsels bij deze overeenkomst die na door beide partijen te zijn
geparafeerd, deel uitmaken van deze Overeenkomst. In de Bijlagen zijn de voorwaarden
op-genomen, waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen.

2. Aard van de Overeenkomst
2.1 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst is Opdrachtnemer verplicht aan
Opdrachtgever diensten te verrichten Overeenkomstig de naar aanleiding van de
Offerteaanvraag van de Opdrachtgever kenmerk (nummer) opgestelde Offerte van
Opdrachtnemer d.d. ... en de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst,
inclusief bijlagen.
2.2 De volgende bijlagen maken onverbrekelijk deel uit van deze Overeenkomst:
1.
de Algemene inkoopvoorwaarden voor Diensten en Leveringen gemeente
Roerdalen;
2.
de Offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d. …;
3.
de Nota van Inlichtingen van Opdrachtgever d.d. …;
4.
de Offerte van de Opdrachtnemer d.d. ….
2.3 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de daarvan deel uitmakende
bijlagen geldt de navolgende rangorde, waarbij de inhoud van het hoger genoemde
document prevaleert boven het lager genoemde:
1.
de Overeenkomst;
2.
de Nota van Inlichtingen d.d. …;
3.
de Offerteaanvraag met kenmerk (nummer) inclusief alle bijlagen;
4.
de Algemene inkoopvoorwaarden voor Diensten en Leveringen gemeente
Roerdalen;
5.
de Offerte van Opdrachtnemer d.d. ….
3. Opdracht
3.1.1
De inhoud van de opdracht is omschreven in de offerteaanvraag (Bijlage 2),
de offerte van Opdrachtnemer (Bijlage 4) en deze Overeenkomst.
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3

De certificerende functie:
De ingevolge artikel 213 van de Gemeentewet in opdracht van de gemeenteraad
uit te voeren algemene controle van de gemeentelijke administraties en de
daaruit voortvloeiende concernjaarrekening.
In het kader van de accountantscontrole zal Opdrachtnemer in ieder geval
aandacht besteden aan:
- het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en
lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;
- het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;
- het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde
jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te
stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet;
- de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht
op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording
mogelijk maken.
De te verrichten werkzaamheden en de daarop aansluitende verslaggeving
dienen de budgetcyclus van de gemeente/GR-MER te volgen. Dit alles
binnen de door het College van Burgemeester en Wethouders/bestuur MER
vastgestelde limieten (jaarcyclus). De concerncontroller zal hierover vooraf
overleg plegen met de accountant. De organisatie van de controle dient
volledig te worden afgestemd op de structuur van en rapportagelijnen binnen
de gemeente/GR-MER en op de specifieke situatie en problematiek van de
gemeente/GR-MER
De accountant zal ten behoeve van de Rijksoverheid en andere instanties
accountantsverklaringen bij declaraties, jaaropgaven en andere
deelverantwoordingen verstrekken. Opdrachtnemer dient de verklaringen op
te stellen binnen de daarvoor van toepassing zijnde termijnen, rekening
houdende met de in de diverse bij de regeling behorende controleprotocollen
en andere gestelde eisen.
In een door partijen vast te stellen procedure zullen ter zake nog nadere
afspraken worden gemaakt over:
- het binnen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer vast te stellen
coördinatiepunt;
- de binnen de Opdrachtgever toe te passen procedures en interne
controlemaatregelen ten aanzien van de op te leveren bescheiden;
- de kwaliteit van de op te leveren gegevens;
- de ondersteuning door en de initiatieven van Opdrachtnemer bij de
verdere uitwerking/toepassing van de single audit.
De controle zal zodanig worden ingericht dat de werkzaamheden in het
kader van de controle van de concernjaarrekening en de controle ten
behoeve van de specifieke deelverklaringen zoveel mogelijk geïntegreerd
worden uitgevoerd ('single audit'-gedachte). Uitgangspunt is de extra
werkzaamheden voor zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer als
gevolg van de ter zake geldende voorschriften zoveel mogelijk te beperken.
Bij controlewerkzaamheden bij de Opdrachtgever, geïnitieerd door het Rijk
en andere, zal door Opdrachtnemer ondersteuning worden gegeven
(reviews). Hierbij kan gedacht worden aan onder andere de Belastingdienst,
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, Departementale
Accountantsdiensten en de Europese Instanties. Controlegegevens zullen
eerst na akkoordbevinding van Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld.
De natuurlijke adviesfunctie:
Adviezen die een gevolg zijn van en onlosmakelijk verbonden zijn met de
certificerende functie. De uitvoering dient op eigen initiatief van
Opdrachtnemer, dan wel op verzoek van Opdrachtgever plaats te vinden.
Een afzonderlijke opdrachtbevestiging wordt niet gegeven.
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3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4
3.4

3.4.1
3.4.2

3.4.3

3.4.4

Onder natuurlijke adviesfunctie vallen onder meer adviezen op basis van
controlebevindingen, alsmede adviezen als logisch gevolg van de
uitkomsten van de besprekingen van de (concept)rapportages (incl.
(interim)managementletter(s)).
Bovendien vallen onder natuurlijke adviesfunctie alle activiteiten ten
behoeve van de concernstaf en de directies en controllers van de
afzonderlijke diensten, voor zover een relatie aanwezig is met de
taakuitoefening van de accountant en het op verzoek adviseren over de
ontwikkeling van instrumenten voor de controlefunctie.
De werkzaamheden van de natuurlijke adviesfunctie beperken zich niet
alleen tot de planning en controleaspecten, maar bevinden zich in een
breder kader binnen het vakgebied accountancy. Indien gewenst, dient
Opdrachtnemer tevens gebruik te maken van specifieke deskundigheid.
De adviezen moeten oplossingsgericht zijn en op de gemeenten
respectievelijk de GR MER toegesneden.
Bestuurlijke ondersteuning:
Overige activiteiten gericht op de ondersteuning van de bestuurlijke
organisatie.
Opdrachtnemer verstrekt, in het kader van de algemene controle, op
verzoek direct algemene bestuurshulp.
In dit kader zijn onder andere te noemen :
- het op verzoek bijwonen van de vergaderingen van de Auditcommissie als
bedoeld in artikel 4 van de Controleverordening, de commissie
Financiën, Bestuur en Veiligheid in de functie van rekeningcommissie;
- overleg met het College van Burgemeester en Wethouders, dan wel
individuele leden van het College van Burgemeester en Wethouders, of
namens hen met de concerncontroller;
- het -op verzoek- geven van informatie aan, alsmede het adviseren van de
leden van het College van Burgemeester en Wethouders.
Vennoten/directeuren van Opdrachtnemer zijn in principe direct bereikbaar
en beschikbaar voor overleg met onderscheiden organen of personen van
Opdrachtgever.
Opdrachtverstrekking: Opdrachtnemer zal geen Opdrachten uitvoeren indien
deze niet door de contactpersoon van de Opdrachtgever zijn verstrekt.
Indien Opdrachtnemer toch Opdrachten uitvoert die door een ander dan de
contactpersoon zijn verstrekt, zal betaling van de factuur niet plaatsvinden.

4. Overige aangelegenheden Accountantsdiensten
4.1
Om een snelle en effectieve controle mogelijk te maken, worden in onderling
overleg jaarlijks wederzijdse afspraken gemaakt alsmede een tijdschema
opgesteld, waarbij de opzet en uitvoering van de werkzaamheden van de
Opdrachtnemer en Opdrachtgever op elkaar worden afgestemd met
inachtneming van het in artikel 3.2.2 van deze overeenkomst bepaalde.
4.2
Tenminste éénmaal per jaar zal overleg plaatsvinden tussen functionarissen
van partijen over de wijze waarop deze Overeenkomst wordt uitgevoerd.
Afspraken, die in dit overleg door de contactpersonen van partijen
bevoegdelijk en overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst zijn
gemaakt, zullen gelden als aanvulling op of wijziging van deze
Overeenkomst. Partijen garanderen over en weer dat de personen die
namens hen aan dit overleg deelnemen bevoegd zijn afspraken te maken,
welke afwijken van de Overeenkomst.
4.3
Partijen verplichten zich het Personeel van de andere partij toegang te
verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden dienen te worden verricht,
alsmede dit Personeel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die
partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.
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4.4
4.5

Partijen verplichten zich hun Personeel op te dragen de ter plekke van de
uitvoering geldende huisregels na te leven.
Werkzaamheden die geen onderdeel zijn van deze opdracht, worden alleen
uitgevoerd na overeenstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
De overeenstemming zoals bedoeld in 4.4 wordt schriftelijk aangegeven
door opdrachtnemer en schriftelijk bevestigd door opdrachtgever.

5. Rapportage
5.1
De schriftelijke verslaggeving omtrent de uitkomsten van de verrichte
werkzaamheden dient als volgt plaats te vinden:
- accountantsverklaring en het verslag van bevindingen inzake de
concernjaarrekening en overige deelverantwoordingen
- een managementletter. Deze dient minimaal éénmaal per jaar uitgebracht
te worden aan het College van Burgemeester en Wethouders en wel
uiterlijk bij de jaarrekening.
5.1.1
De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen bij de
concernjaarrekening omvatten in ieder geval de bevindingen zoals
voorgeschreven in artikel 213 Gemeentewet.
5.1.2
Indien daartoe aanleiding bestaat wordt naar aanleiding van de tussentijdse
controle een interim managementletter uitgebracht, met name gericht op de
beoordeling van de administratie van de organisatie.
5.1.2
Alle door Opdrachtnemer uit te brengen rapportages/(interim)
managementletter(s) worden, met de daarvoor in aanmerking komende
functionarissen van Opdrachtgever in concept besproken.
5.2
Opdrachtnemer bespreekt, indien en voor zover door Opdrachtgever
gewenst, de uitgebrachte rapporten/(interim)managementletter(s), met de
daarvoor in aanmerking komende functionarissen van Opdrachtgever.
5.3
Opdrachtnemer zal, op verzoek, de rapportages/(interim)managementletters
toelichten in vergaderingen van de Raad, de Auditcommissie als bedoeld in
artikel 4 van de Controleverordening, het College van Burgemeester en
Wethouders en de commissie Financiën, Bestuur en Veiligheid en andere.
6. Duur van de overeenkomst
6.1
Deze Overeenkomst is van kracht met ingang van datum ondertekening
overeenkomst en eindigt indien de werkzaamheden met betrekking tot het
boekjaar 2018 zijn afgerond.
De Accountantsdiensten hebben derhalve betrekking op de boek- en
verslagjaren 2016, 2017 en 2018.
6.2
De Overeenkomst kan door Opdrachtgever per direct worden opgezegd,
zonder dat er over en weer kosten in rekening worden gebracht, indien als
gevolg van een gemeentelijke herindeling Opdrachtgever deel gaat uitmaken
van een nieuw gevormde gemeente. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zo
spoedig mogelijk de datum mededelen waarop de Overeenkomst als
beëindigd dient te worden beschouwd.
6.3
Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de uit deze Overeenkomst
voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder toestemming van
Opdrachtgever aan een derde over te dragen. Toestemming wordt niet
zonder redelijke grond geweigerd. Opdrachtgever kan daaraan voorwaarden
verbinden.
7. Prijzen
7.1
De kosten voor het verrichten van de Accountantsdiensten als bedoeld in
artikel 2, lid 1 van deze Overeenkomst bedragen met inachtneming van het
terzake in hoofdstuk 9 van de offerteaanvraag bepaalde, € ………. (exclusief
BTW) voor het boek-, verslagjaar 2016, respectievelijk €….. (exclusief BTW)
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7.2

7.3

7.4

voor het boek-, verslagjaar 2017 en € ….. (exclusief BTW) voor het boekverslagjaar 2018.
In het in artikel 7.1 vermelde bedrag zijn de kosten verbonden aan de te
verrichten werkzaamheden ten behoeve van de jaarlijks te verstrekken
structurele deelverklaringen opgenomen, waarbij is uitgegaan van de te
verstrekken structurele deelverklaringen, zoals vermeld in Bijlage … bij de
Offerteaanvraag, welke bij deze Overeenkomst is gevoegd en daarvan
onderdeel uitmaakt.
In de maand januari van elk jaar zal de in Bijlage … bij de Offerteaanvraag
opgenomen lijst met structurele deelverklaringen worden geactualiseerd,
voor het eerst in januari 2017.
Wettelijke wijzigingen in de eisen ten aanzien van de controle van de
jaarrekening leiden niet tot prijsaanpassing (geen meer- of minderwerk). In
geval van wijzigingen in de werkzaamheden betreffende de deelverklaringen
als gevolg van wijziging in wet- en regelgeving, beleid en dergelijke om
welke reden dan ook (inclusief onvoorziene omstandigheden/overmacht), zal
dit niet leiden tot verhoging van de door de gemeente te betalen vergoeding
(geen meer- of minderwerk).
Alle accountantsverklaringen die niet op de in januari van enig jaar
geactualiseerde lijst staan vermeld, dienen als incidentele
accountantsverklaringen te worden beschouwd voor wat betreft de te
hanteren vaste uurtarieven conform artikel 7.4 van deze Overeenkomst.
In het in artikel 7.1 van deze Overeenkomst vermelde bedrag zijn de kosten
verbonden aan de te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de
eenmalig te verstrekken incidentele accountantsverklaringen niet
opgenomen. In geval van incidentele accountantsverklaringen, als bedoeld
in artikel 7.3 zijn de in Bijlage 4 vermelde vaste uurtarieven incidentele
accountantsverklaringen van toepassing.

8. Betaling
8.1
Betaling van de prijs, in artikel 7.1 van deze Overeenkomst genoemd, vindt
plaats door middel van voorschotnota’s. Opdrachtgever en Opdrachtnemer
zullen nadere afspraken maken over de inhoud en de hoogte van de
voorschotnota’s. Opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen binnen 30
dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan Opdrachtnemer betalen.
8.2
Betaling zal plaatsvinden door Opdrachtgever binnen 30 dagen nadat de
factuur bij Opdrachtgever is ontvangen en geaccepteerd. Over elke betaling
welke niet tijdig is verricht, kan een rente in rekening worden gebracht gelijk
aan de wettelijke rente. De rente wordt berekend vanaf de dag waarop de
betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag van ontvangst van het
verschuldigde bedrag. Rente op rente kan niet worden gevorderd.
8.3
De factuur/facturen dient te worden gezonden aan: ”in te vullen”
8.4
Op de factuur dient, naast de factuureisen van de Belastingdienst, het
volgende te worden vermeld:
 Factuuradres gemeente/GR-MER ….:
Postbus …
PC en Woonplaats
 Factuurdatum
 Bankgegevens Opdrachtnemer
 Naam contactpersoon ( zie artikel 5)
 Kenmerk Offerteaanvraag: zaaknummer …
 Contractnummer: …
8.4
Bij meerwerk zullen door Opdrachtnemer de aard en de omvang van de
verrichte meerwerkzaamheden in de factu(u)r(en) uitdrukkelijk worden
vermeld en gespecificeerd.
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8.5

8.6

8.7

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd door Opdrachtnemer verzonden
facturen door een door Opdrachtgever aan te wijzen accountant als bedoeld
in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op
inhoudelijke juistheid te doen controleren. Opdrachtnemer zal de betrokken
accountant inzage in boeken en bescheiden verlenen en alle gegeven s en
informatie verstrekken die deze verlangt. De controle zal vertrouwelijk zijn
en zich niet verder uitstrekken dan voor het verifiëren van de facturen is
vereist. De accountant zal zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide
partijen uitbrengen. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor
rekening van Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant
blijkt dat de factu(u)r(en) niet geheel juist of niet volledig is/zijn.
Indien Opdrachtnemer zijn verbintenissen voortvloeiend uit de
Overeenkomst niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, heeft
Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten. Opdrachtgever is
gerechtigd betaling van een factuur of een deel daarvan waarover een
meningsverschil bestaat, op te schorten gedurende de periode van het
accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid zal Opdrachtgever uitsluitend
gebruik maken, voor zover bij Opdrachtgever redelijke twijfel bestaat omtrent
de juistheid van de betreffende factuur.
Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) door Opdrachtgever of nietbetaling door Opdrachtgever van (een) factu(u)r(en) op grond van vermoede
inhoudelijke onjuistheid van die factu(u)r(en) of van ondeugdelijkheid van de
gefactureerde prestaties geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties
op te schorten c.q. te beëindigen.

9. Uitvoering werkzaamheden
9.1
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer informeren over de ontwikkelingen die
binnen haar organisatie gaande zijn en relevantie hebben of kunnen hebben
voor de uitvoering van de onderhavige Overeenkomst.
9.2
Opdrachtnemer maakt gebruik van de interne controle maatregelen zoals die
zijn opgenomen in de interne organisatie van Opdrachtgever en welke
maatregelen onder meer zijn ontwikkeld met het doel het ontdekken c.q. het
voorkomen van fouten.
Het is Opdrachtgever bekend dat een accountantsonderzoek zich niet
specifiek richt op het ontdekken van fraude. Indien de
controlewerkzaamheden van Opdrachtnemer aanwijzingen voor fraude
opleveren, rapporteert Opdrachtnemer daarover onmiddellijk het College van
Burgemeester en Wethouders.
9.3
Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de opdracht gebonden aan de
Gedrags- en Beroepsregels Registeraccountants 1994.
9.4
De Accountantsdiensten dienen te worden afgestemd op en te worden
uitgevoerd conform het bepaalde in de:
Regeling ambtelijke organisatie gemeente/GR-MER (Bijlage … bij de
offerteaanvraag);
Controleverordening gemeente/GR-MER (Bijlage … bij de offerteaanvraag);
Financiële verordening gemeente/GR-MER (Bijlage … bij de
offerteaanvraag).
9.5
Opdrachtnemer draagt zorg voor:
- de inzet van ervaren, bij de controle van gemeenten betrokken personeel;
- een permanente bereikbaarheid van bij de opdracht betrokken directeur/
medewerkers dan wel plaatsvervangers;
- flexibele beschikbaarheid van ervaren personeel.
10. Contactpersonen (Projectleiders)
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10.1

10.2

10.3

Opdrachtnemer en het College van Burgemeester en Wethouders van
Opdrachtgever zullen een contactpersoon en een vervangend
contactpersoon aanwijzen, die de contacten over de uitvoering van deze
Overeenkomst zullen onderhouden.
Tenzij vooraf door Opdrachtnemer of het College van Burgemeester en
Wethouders uitdrukkelijk schriftelijk aan de andere partij van het tegendeel
mededeling wordt gedaan, zijn deze contactpersonen bevoegd de partij die
hen heeft aangewezen, in het kader van de uitvoering van deze
Overeenkomst te vertegenwoordigen en te binden.
De algemene leiding met betrekking tot de te verrichten controle- en
advieswerkzaamheden alsmede de verantwoordelijkheid voor de opdracht
als geheel, berusten bij ….
Contactpersoon voor Opdrachtgever is …, of diens plaatsvervangers of
opvolgers; contactpersoon voor Opdrachtnemer is …, of diens
plaatsvervangers of opvolgers.

11. Wijzigingen
11.1
Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de aard en omvang van de door
Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te verrichten
Accountantsdiensten, in redelijkheid te wijzigen, echter niet dan na
voorafgaand overleg. Wijzigingen in deze Overeenkomst, alsmede
aanvullingen daarop, zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn
overeengekomen en door beide partijen zijn goedgekeurd.
11.2
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na een dergelijke
wijzigingsinstructie schriftelijk informeren welke consequenties de wijziging
heeft met betrekking tot onder andere de in te zetten niet-ondergeschikten,
de te verwachten uitbreiding c.q. vermindering van de te besteden
uren/dagen en de kosten van de Accountantsdiensten. Opdrachtgever is
gerechtigd, tot 14 dagen na ontvangst van deze informatie, de
wijzigingsopdracht in te trekken dan wel te modificeren.
12. Nietigheid bepalingen
12.1
Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig zou blijken te
zijn dan blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst tussen
partijen van kracht. Partijen verbinden zich om de nietige bepaling te
vervangen door een zodanige bepaling, die wel verbindend is en die zo min
mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze Overeenkomst - afwijkt
van de nietige bepaling.
12.2
Aanpassingen van de Overeenkomst op grond van het gestelde in dit artik el
en op grond van regelgeving zullen over en weer nooit tot schadeplichtigheid
kunnen leiden voor partijen.

13. Slotbepaling
13.1
Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder
door partijen gemaakte mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken omtrent
de hierbij overeengekomen leveringen.
Bijlagen:
De documenten zoals genoemd in artikel 1 lid 3 onder punt 2 tot en met 5.
Bijlage 1:

Algemene Inkoopvoorwaarden voor Diensten en Leveringen gemeente
Roerdalen
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Bijlage 2:
Bijlage 3
Bijlage 4:

de Offerteaanvraag van Opdrachtgever met kenmerk (nummer) inclusief
alle bijlagen
de Nota van Inlichtingen van Opdrachtgever d.d. …
de Offerte van Opdrachtnemer d.d. …

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend d.d. (datum, maand, jaar invullen)

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Gemeente ………
Ondertekeningsbevoegde

unt 2 en 3 van toepassing,4 maakt geen deel uit van de Eigen verklaring.
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Bijlage 05

Algemene Inkoopvoorwaarden voor Diensten en Leveringen gemeente
Roerdalen

(Zie aparte bijlage in PDF)

punt 4 van toepassing, de punten 2
en
3
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Bijlage 06

Prijzenblad “Accountantsdiensten”

Alle prijzen en tarieven zijn ‘all-in’ excl. BTW
Vaste prijs per
boekjaar
(controlejaar)

Gemeente
Maasgouw

Gemeente
Roerdalen

MER

Totaal

2016
2017
2018
Totaal

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€

€

€

€

Onderstaande tarieven zijn maximum tarieven voor mogelijke aanvullende
opdrachten. Deze worden echter niet meegenomen in de weging.
Uurtarieven per functie
Assistant accountant
Controleleider
ICT deskundige
Manager
Partner

Tarief
€
€
€
€
€

Optioneel:
Tarieven voor het uitvoeren van cq assisteren bij de uitvoering AO/IC functie. Dit
op basis van een vaste prijs per organisatie per jaar en op basis van een
uurtarief voor de functie van Assistent Accountant en Controleleider, waarbij er
bij daadwerkelijk inzet gefactureerd mag worden op basis van daadwerkelijk
ingezette uren per functie. Het staat opdrachtgevers individueel vrij om wel/geen
gebruik te maken van het aanbod. Dit zal jaarlijks worden bezien.
Tarieven voor het
optioneel uitvoeren
van cq assisteren bij
de uitvoering AO/IC
functie Vaste
aanneemsom

Gemeente
Maasgouw

Gemeente
Roerdalen

MER

Totaal

2016
2017
2018
Totaal

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€

€

€

€

Tarieven voor het optioneel
uitvoeren van ca assisteren bij de
uitvoering AO/IC functie uurtarieven
voor de functie Assistent accountant

Gemeente
Maasgouw

Gemeente
Roerdalen

MER

2016
2017
2018

€
€
€

€
€
€

€
€
€
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Tarieven voor het optioneel
uitvoeren van cq assisteren bij de
uitvoering AO/IC functie uurtarieven
voor de functie Controle leider

Gemeente
Maasgouw

Gemeente
Roerdalen

MER

2016
2017
2018

€
€
€

€
€
€

€
€
€

Naam:
Functie:
Bedrijf:
Handtekening:

Datum:
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Bijlage 07

Interne controle

Zoals eerder aangegeven zijn de bedrijfsvoeringorganisaties van de gemeente Roerdalen,
Maasgouw en de GR-MER volop in ontwikkeling. Een onderdeel van deze ontwikkeling is het
verbeteren ven de interne controle. Vanaf april 2016 start het ontwikkeltraject interne controle.
Onderdelen van dit traject zijn het ontwikkelen van een interen controle protocol/ plan voor de
GR-MER en het door ontwikkelen van de interne controle protocol/plan voor de gemeenten
Roerdalen en Maasgouw. Indien gewenst kan de gegunde partij om advies worden gevraagd
over de te ontwikkelen Interne controle plannen.
Wij zoeken nog naar een oplossing voor de vormgeving van de AO/IC functie deze willen we
oppakken met de vier organisaties. (GR-MER, Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren). Momenteel
word deze functie binnen de vier organisaties opgepakt door 1.92 fte. De verwachting is dat hier
opschaling en een verzwaring van het functieniveau noodzakelijk is.
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Bijlage 08

Verklaring CV’s van de in te zetten leden van het controleteam.

Functieprofiel
Opleiding

Academisch:
HBO:
Anders, nl:

Cursussen
Opgave werkgever(s) en aantal jaren werkzaam
Werkervaring

Opgave ervaring(en) die liggen op het gebied van deze
aanbesteding, met opgave van de functie(s) die werden uitgeoefend.
Relevante werkervaring

Aantal jaren
werkervaring
Beschrijving taak, werkzaamheden en betrokkenheid
Beschrijving relevante
projecten (maximaal […]
projecten worden
beoordeeld, nl. de
eerste […] opgegeven
projecten)
Ervaring met:
Leidinggeven /coachen
Coördineren
Projectmatig werken
Doelgroep
Overige vaardigheden

Overig

Opgave van overige informatie welke u nuttig acht voor deze
aanbesteding

Naam:
Functie:
Bedrijf:
Handtekening:
Datum:
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Bijlage 09

Referentie-formulier

Referentienummer:
Naam van de opdracht
Plaats van uitvoering
Gegevens Opdrachtgever:
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Aantal inwoners gemeente :
Contactpersoon Opdrachtgever:
Functie:
Telefoonnummer:
Opmerking: Inschrijver dient ermee akkoord te gaan dat de opdrachtgever, of daartoe door
hen aangewezen derden, direct, zonder tussenkomst van de Inschrijver, bij de referent
informatie inwint.
Datum start werkzaamheden
Beschrijving van het referentieproject waaruit blijkt dat Inschrijver over benoemde
kerncompetentie beschikt

Naam:
Functie:
Bedrijf:
Handtekening:

Datum:
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Bijlage 10

Akkoordverklaring

Door ondertekening van deze bijlage geeft inschrijver aan dat hij kennis heeft genomen van en
instemt met deze aanbestedingsprocedure, en instemt met, de inhoud van alle bij deze
aanbesteding “accountantsdiensten ten behoeve van de gemeenten Maasgouw en Roerdalen
en de gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER ” behorende documenten. Tevens
verklaart inschrijver hiermee dat zijn inschrijving hierin volledig voorziet. Het invullen van deze
bijlage laat onverlet dat ook alle andere benodigde documenten volledig en naar waarheid
ingevuld en zo nodig ondertekend moeten worden.
Het betreft hier knock-out criteria. Het niet ondertekenen/c.q. bijvoegen van deze getekende
verklaring leidt tot uitsluiting van de procedure.

Naam:
Functie:
Bedrijf:
Handtekening:
Datum:
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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Woensdag 16 december 2015
13:00 – 17:00 uur
Echt
Aanwezig:
Voorzitter:
Gemeente Maasgouw:
Gemeente Echt-Susteren:
Gemeente Roerdalen:

S.H.M Strous
J.A.L. Lalieu, A.C.H. Smeets-Palmen, Math Wilms
J.W.M.M.J. Hessels, P.H.J. Pustjens, J.J.M. Dijcks, J.M.C. Wackers,
G.H.C. Frische, P.H.M. Ruijten
M.D. de Boer-Beerta E.W.A.M. Cuijpers, J.G.A.M. den Teuling,
M.H. Verheijden, C.T.G. Wolfhagen

Directie MER:

G.W.T. van Balkom, J.J.W.M. L’Ortije, W.R.J.H. Ploeg

Directiesecretaris (plv):

I.C.T.M. Mulleners

Besluitenlijst
1. Opening
2. Voorstel tot vaststelling besluitenlijst d.d. 8 april 2015
Het Algemeen Bestuur besluit de besluitenlijst vast te stellen.
3. Voorstel begrotingswijziging 2015-2, 2016-1 en 2016-2 van de Gemeenschappelijke
regeling MER
Het Dagelijks Bestuur heeft op 31 augustus 2015 ingestemd met de
conceptbegrotingswijziging 2016-1, en op 21 september 2015 met de
conceptbegrotingswijziging 2015-2 en 2016-2. Deze stukken zijn aan de gemeenteraden van
de drie moedergemeenten voorgelegd, deze hebben geen zienswijze ingediend.

-

Het Algemeen Bestuur besluit:
De begrotingswijziging 2015-2 en 2016-2 vast te stellen;
De begrotingswijziging 2016-1 vast te stellen;

4. Voorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER
De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 vereist
aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling MER binnen één jaar. De wetswijziging
voorziet in een versterking van de controlerende positie van de raad met name ten aanzien
van de planning- en controlcyclus. De huidige regeling kan worden gewijzigd indien de
meerderheid van de deelnemende gemeenten in het AB daarmee instemmen, na verkregen
toestemming van alle raden.

-

Het Algemeen Bestuur besluit:
De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling MER overeenkomstig bijgevoegde
1

regeling vast te stellen onder voorwaarde van verkregen toestemming van de raden van de
deelnemende gemeenten.
5. Voorstel aanpassing klachtenregeling SC MER
Op 29 oktober 2015 heeft de stuurgroep opdracht gegeven aan de werkgroep JZ om een
klachtenproces in te richten voor klachten die betrekking hebben op het Servicecentrum
MER, waarbij de huidige knelpunten worden opgeheven. Dit nieuwe klachtenproces dient
de klantinsteek te hebben: de regie van de afhandeling vindt plaats bij de gemeente waar
de klacht wordt ingediend. Aan de hand van deze opdracht is een gewijzigde
klachtenregeling opgesteld.

-

Het Algemeen Bestuur besluit:
De klachtenregeling Servicecentrum MER te wijzigen overeenkomstig de bijgevoegde
regeling.

6. Vergaderschema MER-overleggen 2016
Het vergaderschema MER-overleggen 2016 wordt voor kennisgeving aangenomen.
7. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in het Algemeen Bestuur op 2015,
Het Algemeen Bestuur MER;
De voorzitter,

De directie,
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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Dinsdag 1 maart 2016
(Digitaal overleg)
Echt
Aanwezig:
Voorzitter:
Gemeente Maasgouw:
Gemeente Echt-Susteren:
Gemeente Roerdalen:

S.H.M Strous
J.A.L. Lalieu, A.C.H. Smeets-Palmen, M. Wilms
J.W.M.M.J. Hessels, P.H.J. Pustjens, J.J.M. Dijcks, J.M.C. Wackers,
G.H.C. Frische, P.H.M. Ruijten
M.D. de Boer-Beerta E.W.A.M. Cuijpers, J.G.A.M. den Teuling,
M.H. Verheijden, C.T.G. Wolfhagen

Directie MER:

G.W.T. van Balkom, J.J.W.M. L’Ortije, W.R.J.H. Ploeg

Directiesecretaris:

B. Bakkes

Besluitenlijst
1. Voorstel tot gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten 2016, 2017 en 2018
Het AB wijst voor de controle van de jaarrekening een accountant aan. Voor de
jaarrekeningcontrole 2016 is nog geen accountant aangewezen. Vanwege mogelijke
kostenbesparing en efficiëntievoordelen wordt voorgesteld de accountantswerkzaamheden
voor de jaren 2016, 2017 en 2018 gezamenlijk met de gemeenten Maasgouw en Roerdalen
aan te besteden. Gelet op onze controleverordening en het tijdsbestek waarin de
aanbesteding plaats moet vinden, wordt tevens een aantal mandateringsbesluiten
voorgesteld.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
De accountantswerkzaamheden voor de jaren 2016, 2017 en 2018 gezamenlijk met
de gemeenten Maasgouw en Roerdalen aan te besteden.
2.
Het Dagelijks Bestuur te mandateren tot vaststelling van het programma van eisen
voor de onder 1 genoemde aanbesteding.
3.
Het Dagelijks Bestuur te mandateren tot vaststelling van de selectiecriteria en per
selectiecriterium de bijbehorende weging voor de onder 1 genoemde aanbesteding.
4.
Het Dagelijks Bestuur toestemming te verlenen tot ondermandatering aan de
Directie van de onder 2 en 3 genoemde mandaten.
5.
In te stemmen met het ‘procesvoorstel gezamenlijk aanbesteden accountant
Maasgouw, Roerdalen en MER december 2015’.
6.
Het Dagelijks Bestuur te verzoeken een gewijzigde controleverordening ter
vaststelling voor te leggen in de AB-vergadering van 30 november 2016.

Aldus vastgesteld in het Algemeen Bestuur op 29 juni 2016,
Het Algemeen Bestuur MER;
De voorzitter,

De directie,
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