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Samenvatting

Zoals bekend is de Provinciewet in het kader van de invoering van het dualisme ingrijpend gewijzigd.
Waren tot deze wijziging gedeputeerde staten bevoegd de accountant aan te wijzen, nu berust op basis
van artikel 217, tweede lid, van de Provinciewet deze taak bij Provinciale Staten.
De aan te wijzen accountant is belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken
van een accountantsverklaring en het uitbrengen van het verslag van bevindingen.
In 1999 is met KPMG een contract voor twee jaar afgesloten voor de controle van de jaarrekening van de
provincie Utrecht (jaarrekeningen 1999 en 2000). Eind 2001 is de opdracht verlengd voor drie jaar
(jaarrekeningen 2001, 2002 en 2003). Voorgesteld wordt het contract te verlengen voor de controle van de
jaarrekening van 2004 en daarna tot een aanbesteding over te gaan voor de aanwijzing van een
accountant voor een meerjarige contract.



PS2004BEM26 -2-



PS2004BEM26 -3-

 Besluit

Besluit van 4 oktober 2004 houdende aanwijzing van een accountant voor de controle van de
Jaarrekening 2004.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van

Gelet op artikel 217, tweede lid, van de Provinciewet;

Besluiten:

KPMG Assurance aan te wijzen als accountant, belast met de controle van de provinciale Jaarrekening
2004 en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van
bevindingen, een en ander conform hun voorstel van 26 november 2003 ter zake.

voorzitter,

griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Zoals bekend is de Provinciewet in het kader van de invoering van het dualisme ingrijpend gewijzigd.
Waren tot deze wijziging gedeputeerde staten bevoegd de accountant aan te wijzen, nu berust op basis
van artikel 217, tweede lid, van de Provinciewet deze taak bij Provinciale Staten.
De aan te wijzen accountant is belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken
van een accountantsverklaring en het uitbrengen van het verslag van bevindingen.
In 1999 is met KPMG een contract voor twee jaar afgesloten voor de controle van de jaarrekening van de
provincie Utrecht (jaarrekeningen 1999 en 2000). Eind 2001 is de opdracht verlengd voor drie jaar
(jaarrekeningen 2001, 2002 en 2003). Voorgesteld wordt het contract te verlengen voor de controle van de
jaarrekening van 2004 en daarna tot een aanbesteding over te gaan voor de aanwijzing van een
accountant voor een meerjarige contract  (voorbereiding nog dit najaar ter hand te nemen).
Reden voor verlenging van het contract met KPMG voor 2004 wordt met name ingegeven door de
continuïteit. Continuïteit die thans met name gewenst is bij het vormgeven van de aanbevelingen van
de accountant in het kader van ondermeer het Actieplan financieel beheer, de invoering per 2004 van
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en het Besluit
Accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG). Deze nieuwe besluiten betekenen ook extra
werkzaamheden en dus hogere kosten voor de accountantscontrole in het kader van de jaarrekening,
met name voor het uitbrengen van de zogenaamde rechtmatigheidsverklaring. De door gedeputeerde
staten voorgelegde Begroting 2005 voorziet daarin.
Desgevraagd heeft KPMG een nieuwe offerte uitgebracht, die ter vertrouwelijke inzage ligt bij de
statengriffie.
De subcommissie voor de jaarrekening uit de commissie BEM heeft op 2 juni j.l. als standpunt
ingenomen, u voor te stellen het contract met KPMG met een jaar te verlengen ten behoeve van de
controle van de jaarrekening voor 2004.

voorzitter, Mr B. Staal

griffier, Drs. W.L.F. van Herwijnen


