
Goedemorgen Monique, 
 
Dank voor je bericht. 
Voor beantwoording van je vragen zie hierna. 
 
Wij hebben de voorgestelde afrekening nader bekeken, mede naar aanleiding van jullie vragen. 
Ons voorstel was € 35.675. Kunnen jullie akkoord om meerwerk afwikkelen voor € 32.000? 
 
We zien graag jullie reactie. 
Alvast dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hennie de Winter 
  
Deloitte Accountants B.V 
Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam – Postbus 2031, 3000 CA  Nederland  
T: +31 (0)88 288 0417 | M: +31 (0)6 55853362 
hdewinter@deloitte.nl | www.deloitte.nl 
-- 
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Form: Monique de Moedt <Monique.de.Moedt@WestBetuwe.nl>  
Sent: donderdag 6 augustus 2020 12:59 
Toe: de Winter, Hennie <HdeWinter@deloitte.nl> 
Cc: Hazen, Rein <RHazen@deloitte.nl>; Van Vugt, Rein-Aart <RvanVugt@deloitte.nl>; Cora de Graaf 
<Cora.de.Graaf@WestBetuwe.nl> 
Subject: [EXT] RE: Voorstel meerwerk en Bado notitie prestatielevering 
 
Beste Hennie, 
 
We hebben naar het voorstel voor meerwerk gekeken en hoewel we veel in de specificatie herkennen, 
hebben we er ook nog wel een aantal kanttekeningen bij. 

- De meeruren rondom de controle van de beginbalans vinden we fors. In de offerte was hierop 
ook al extra inzet geraamd. In de offerte was, zoals je terecht opmerkt, hierop al extra inzet. De 
extra uren zitten met name in de correcties die aangebracht moesten worden, de Grex (eerste 
aanleg riolering) en in ontbreken van sluitende specificaties, ontbreken van de beginblans per 
1 jan 2019 volgens BBV. 

- WNT 3 personen in plaats van 2. De vraag is of ten tijde van de offerte al duidelijk was dat het 
om 2 personen zou gaan, want oorspronkelijk zouden ook voormalige topfunctionarissen 
meegenomen moeten worden en viel het later juist mee? In de offerte staat ook niet op 
hoeveel personen het bedrag gebaseerd was;. In de offerte was rekening gehouden met 2 
topfunctionarissen. 

- We hebben de indruk dat veel van het werk door juniormedewerkers is gedaan en zien dat niet 
terug in de tarieven die bij het meerwerk worden gebruikt. Het tarief wat wij gehanteerd 
hebben is een gemiddelde. 

- Tot slot geven jullie aan dat er 10% inefficiency is vanwege Corona, we vinden dat een 
bedrijfsrisico dat niet bij ons kan worden neergelegd. Voor ons was het niet noodzakelijk om 
de controle op afstand uit te voeren, dat mocht ook in Geldermalsen en/of Culemborg. Wij 
hebben inderdaad aangegeven dat er van onze kant sprake was inefficiency, maar deze uren 
nemen wij voor eigen rekening. 

Al met al vinden wij het bedrag aan de hoge kant, dus wil ik jullie verzoeken om er nog eens goed naar 
te kijken? 
 
Alvast hartelijk dank voor je reactie, 
 
Met vriendelijke groet, 

Monique de Moedt 

Concern Controller 

 

0345-728610 | 06-22400251 | Monique.de.Moedt@WestBetuwe.nl  

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
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Van: de Winter, Hennie [mailto:HdeWinter@deloitte.nl]  
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 14:16 
Aan: Monique de Moedt <Monique.de.Moedt@WestBetuwe.nl> 
CC: Hazen, Rein <RHazen@deloitte.nl>; Van Vugt, Rein-Aart <RvanVugt@deloitte.nl> 
Onderwerp: Voorstel meerwerk en Bado notitie prestatielevering 
 
Beste Monique, 
 
Hierbij ontvang je ons voorstel omtrent meerwerk controle JR 2019. 
 
Tevens bijgevoegd de notitie Bado ( van 20 juli 2020) inzake onderbouwing prestatielevering. 
 
We zien graag je reactie. 
 
Alvast dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hennie de Winter 
  
Deloitte Accountants B.V 
Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam – Postbus 2031, 3000 CA  Nederland  
T: +31 (0)88 288 0417 | M: +31 (0)6 55853362 
hdewinter@deloitte.nl | www.deloitte.nl 
-- 
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