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Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Momenteel is Deloitte Accountants onze accountant voor de controle van de Jaarrekening. De
overeenkomst met Deloitte is per 1 januari 2008 afgelopen. Deloitte controleert nog wel, als
onderdeel van de afgelopen overeenkomst, de Jaarrekening 2007. De overeenkomst met
Deloitte bood geen mogelijkheid tot verlenging. Op grond van de Provinciewet is Provinciale
Staten opdrachtgever voor de accountantscontrole van de provinciale jaarrekening. Dit
betekent tevens dat de keuze van de accountant een taak is van Provinciale Staten.
Voorgeschiedenis
Medio 2007 is het proces van de selectie van een nieuwe accountant voor de provincie
Utrecht gestart. De selectie is uitgevoerd door de Subcommissie voor de Jaarrekening. Dit
proces is geïnitieerd en begeleid door de Statengriffie, in samenwerking met de afdelingen
Financiën en Subsidies & Inkoop.
Essentie / samenvatting
Voor de nieuw te sluiten overeenkomst is gekozen voor een looptijd van vier jaar. De te
verwachten kosten voor de aan te besteden werkzaamheden waren zodanig dat een Europees
aanbestedingstraject noodzakelijk was. Deze Europese aanbesteding is begeleid door de
afdeling Subsidies & Inkoop. Inhoudelijke begeleiding is geleverd door de afdeling
Financiën.
Uiteindelijk hebben drie bedrijven een offerte ingediend, te weten: Deloitte Accountants,
PriceWaterhoouseCoopers Accountants en Ernst & Young Accountants. Op grond van de
vooraf vastgelegde criteria en wegingpercentages zijn de offertes beoordeeld. Ook heeft de
Subcommissie voor de Jaarrekening met alle aanbieders een gesprek gevoerd.
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Ernst & Young Accountants is uiteindelijk als beste naar voren gekomen. Het voorstel van de
Subcommissie voor de Jaarrekening is dan om te kiezen voor dit kantoor en de door Ernst &
Young ingediende offerte te honoreren.
Meetbaar / beoogd beleidseffect

Een overeenkomst voor vier jaar voor de controle van de jaarrekeningen 2008 tot en met
2011.
Financiële consequenties
Geen. Het door Ernst & Young geoffreerde bedrag van € 45.000- per jaar (excl. BTW en
vanaf 2009 te indexeren) valt binnen het budget dat structureel voor
accountancywerkzaamheden bij de griffie beschikbaar is.
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Ontwerp-besluit

Besluit van 19 mei 2008 tot het selecteren van een nieuwe accountant voor de periode 2008-2011
Provinciale Staten van Utrecht;
Op het voorstel van de Subcommissie voor de Jaarrekening;
Overwegende; dat de provincie Utrecht een overeenkomst met een accountant dient aan te gaan voor
het controleren van de jaarrekeningen in de periode 2008-2011
Gelet op het resultaat van de Europese aanbestedingsprocedure;
Besluiten:
ARTIKEL 1
Te kiezen voor Ernst & Young Accountants als accountant voor de provincie Utrecht voor de controle
van de Jaarrekeningen 2008 tot en met 2011 op grond van de op 6 februari 2008 door Ernst & Young
ingediende offerte.

ARTIKEL 2

De Commissaris van de Koningin te machtigen om namens Provinciale Staten de op te stellen
overeenkomst met Ernst & Young Accountants te ondertekenen.

voorzitter,

griffier,
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De offerte-uitvraag, de ingediende offertes, alsmede de scoringsmatrices liggen ter inzage bij
de griffie.

