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Geachte minister Knops, 

Op maandag 9 december jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen ambtelijk vertegenwoordigers van het 
ministerie van BZK en de provincie Utrecht over de stand van zaken betreffende het opleveren van de 
jaarrekeningen 2018 en 2019 van de provincie. Tevens is gesproken over het voorgenomen toezichtsbesluit 2020 
waarover de Minister zich voor 1 januari 2020 dient uit te spreken. In voorliggend schrijven wordt inzicht gegeven 
in de actuele stand van zaken van de jaarrekeningcontroles 2018 en 2019. 

Ons uitgangspunt en streven is nog altijd om de controleprocessen 2018 en 2019 uiterlijk op 15 juli 2020 af te 
ronden, waarmee wij als provincie weer in het reguliere tijdspad terecht komen. We zijn momenteel met beide 
accountantskantoren in gesprek om te kijken hoe we dit mogelijk kunnen maken. 

Voorgeschiedenis 
Op 3 november 2019 is het eerste concept van de jaarrekening 2018 opgeleverd aan EY, waarna de 
accountantscontrole op 4 november is gestart. De controle zou primair een doorlooptijd van 3 weken kennen 
(weken 45 - 48) en secundair een uitloop tot het einde van het jaar, voor de afwikkeling. Afgifte van de 
controleverklaring was voorzien in de eerste helft van januari 2020, waarna vaststelling door GS kon plaatsvinden 
op 28 januari 2020. Dit alles passend binnen de planning van vaststelling van de jaarrekening 2018 door PS in de 
maart vergadering (4 maart). 

Er vindt wekelijks voortgangsoverleg plaats met EY om elkaar goed "aangehaakt" te houden over de actuele 
stand van zaken. Op 20 november wordt het limitatieve overzicht van nog op te leveren documentatie door EY 
gemaild, waarna op 21 november het tweede concept van de jaarrekening 2018 door de provincie aan EY wordt 
verstuurd, inclusief een reactie en planning voor de nog openstaande onderdelen. Op dat moment is het 
gezamenlijke beeld (provincie en EY) voor het kunnen halen van de planning nog altijd "uitdagend, maar 
mogelijk". 

Op maandag 25 november heeft de accountant ons geconfronteerd met de mededeling dat deze planning niet 
gehaald zal worden binnen de afgesproken termijn. Zij schorten het controletraject op en stellen de organisatie in 
staat om alle openstaande zaken op te lossen. Daarna moet de accountant weer een compleet team ter 
beschikking hebben. De accountant geeft aan dat de nog onvoldoende kwaliteit van de geleverde 
informatie meer werk oplevert dan verwacht waar geen rekening mee is gehouden in de planning. EY heeft hun 
besluit mondeling toegelicht in de commissie FAC van woensdag 27 november jl. 
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Doelstelling 
In de dagen na het besluit door EY worden mogelijke vervolgroutes voor de jaarrekening 2018 verkend, waarbij 
de primaire focus er op is gericht dat de jaarrekening 2019 (die ook nog moet worden gecontroleerd) kan worden 
vastgesteld in de juli vergadering 2020 van PS, waarmee tijdige aanlevering (voor 15 juli) van de jaarrekening 
2019 aan de toezichthouder wordt gerealiseerd (na de te late aanleveringen van de jaarrekening 2017 en 2018). 

Interne borging 
In de eerste plaats wordt besloten tot het aantrekken van een 'speciaal toegewijde groep van accountants, die de 
organisatie gericht gaat ondersteunen met het verbeteren van de kwaliteit en de volledigheid van de opleveringen 
(waaronder de balansdossiers en concept jaarrekening). Met andere woorden: bij de (her)start van de controle 
2018 (en later 2019) staan er dossiers van uitstekende kwaliteit en ligt er een jaarrekening die onmiddellijk kan 
worden vastgesteld. Inmiddels is een bureau geselecteerd dat op 16 december van start is gegaan. In de periode 
januari-februari wordt de samenstelling van het jaarwerk als ook de pre-audit uitgevoerd. Daarmee zijn wij als 
provincie gereed voor een herstart van de controle 2018 in maart. Wanneer 2019 deels gelijktijdig en tevens 
aansluitend op 2018 wordt gecontroleerd, is vaststelling van de jaarrekening 2019 in de juli vergadering van PS 
nog steeds mogelijk, hoewel uitdagend. Het speciaal toegewijd projectteam zal derhalve de organisatie ook bij de 
jaarrekening 2019 blijven bijstaan. 

Herstart controle 2018 en start controle 2019 
EY geeft op 5 december aan dat zij pas op 11 mei 2020 weer een controleteam op de been kunnen brengen voor 
2018. Deze datum is echter (veel) te laat voor de jaarrekening 2019, willen we die in de juli vergadering van PS 
kunnen laten vaststellen. De jaarrekeningcontrole 2018 kent (ook bij een 100% versie) een doorlooptijd van 
minimaal drie weken, waarna er ook nog een interne kwaliteitsreview binnen EY zelf zal moeten plaatsvinden op 
de werkzaamheden van het controleteam (met een eigen doorlooptijd). Daarbij is het zeer onwaarschijnlijk dat er 
(ook bij een 100% versie) geen enkel discussiepunt met de accountant zal blijken te zijn. 
Uit de afstemmingen met EY lijkt een eerdere startdatum van de controle door EY niet haalbaar: er is van hun 
kant geen bereidheid tot het hiervoor vrijmaken van een controleteam (hun agenda zit "vol" in die periode en EY 
is niet bereid en/of niet in staat om mensen vrij te maken van andere opdrachten). 
Naast de jaarrekening 2018 dient ook de jaarrekening 2019 gecontroleerd te worden. PWC is vanaf 2019 de 
huisaccountant en zal dus de jaarrekening 2019 controleren. Zoals eerder gesteld streven wij naar het aftekenen 
van de controle van de jaarrekening 2018 en 2019 uiterlijk op 15 juli 2020. Wij zijn momenteel met beide 
accountants in gesprek om te kijken hoe we dit mogelijk maken. 

Contact 
De afgelopen periode hebben wij op ambtelijk niveau structureel contact gevoerd met het ministerie van BZK. De 
laatste weken is gezien de actuele ontwikkelingen het aantal contactmomenten opgevoerd. Voorliggende brief is 
nadrukkelijk een tussenstand en onze intentie om de controle 2018 en 2019 binnen het reguliere tijdspad af te 
ronden. Uiteraard houden we het ministerie op de hoogte van de vorderingen die gemaakt worden. Tevens sturen 
wij een concrete planning voor de controle 2018 en 2019 zodra duidelijkheid is verkregen over de vervolgstappen. 

Vertrouwende u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Secretaris, ..____:~--c'.~- 
mr. drs. A.G. K I-van Leeuwen 

e.c. Provinciale Staten Provincie Utrecht 


