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Titel : Verlenging overeenkomst met accountant Ernst & Young 

Inhoudsopgave 
 
Ontwerpbesluit    pag. 3 
 
Toelichting     
 
Bijlage(n): Geen; de overeenkomst met Ernst en Young Accountants “Dienstverlening  
 Accountantscontrole 2008-2011” ligt ter inzage bij de griffie  

Inleiding 
In 2008 is met Ernst & Young Accountants een overeenkomst gesloten voor het verrichten van de 
controles van de provinciale jaarrekeningen van de jaren 2008 tot en met 2011. 
 
De controle van de jaarrekening 2011 door Ernst & Young zal plaatsvinden in het voorjaar van 2012, 
echter het is noodzakelijk om per 1 januari 2012 een nieuwe overeenkomst met een accountant te 
hebben voor de controle van de jaarrekeningen 2012 en verder. Hierbij is, gezien het met deze 
opdracht gemoeid zijnde bedrag, een Europese aanbesteding noodzakelijk. Vanwege de doorlooptijd 
van deze aanbestedingsprocedure en de noodzaak om in de decembervergadering van Provinciale 
Staten de overeenkomst vast te stellen, dienen de voorbereidingen voor de aanbesteding nog voor de 
zomer van 2011 te starten. In het verleden is de Subcommissie voor de Jaarrekening, namens PS, 
betrokken gewesst bij de aanbestedingsprocedure en selectie, resulterend in een voorstel aan PS. Na de 
verkiezingen van 2 maart 2011 zal een (deels?) vernieuwde Subcommissie voor de Jaarrekening 
aantreden, die dus direct met deze aanbestedingsprocedure aan de slag moet.  
 
De vigerende overeenkomst met Ernst & Young biedt de mogelijkheid om te opteren voor een 
verlenging met 1 jaar, onder de condities (incl. kosten) die voor de lopende overeenkomst gelden. Dit 
alles in overweging nemende adviseert de oude Subcommissie voor de Jaarrekening om te kiezen voor 
verlenging van de overeenkomst. Dit heeft als voordeel dat de nieuwe Subcommissie voor de 
Jaarrekening meer tijd heeft om een oordeel te vormen over de verschillende aspecten die spelen rond 
de werkzaamheden van een accountant en de specifieke elementen die men bij de selectie van een 
nieuwe accountant al dan niet een belangrijke rol wil laten spelen. 
 
Op basis van dit advies van de Subcommissie voor de Jaarrekening is door de griffie het voorliggend 
statenvoorstel opgesteld, met daarin het ontwerp-besluit om te kiezen voor verlenging van de 
overeenkomst met Ernst & Young Accountants met 1 jaar. Tevens wordt voorgesteld de 
Subcommissie voor de Jaarrekening te belasten met het begeleiden van het selectietraject voor een 
nieuwe accountant, uitgaande van een looptijd van 4 jaar, dat moet resulteren in een nieuwe 
overeenkomst op 1 januari 2013  
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Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 18 april 2011; 
 
Op voorstel van de sub-commissie voor de jaarrekening 24-1-2011, afdeling statengriffie; nummer  
2011INT200280.   
 
Gelezen: dat de vigerende overeenkomst met Ernst & Young Accountants voor het uitvoeren van de 
accountantscontrole van de jaarrekening, afgesloten in 2008 met een looptijd van 4 jaar, de 
mogelijkheid biedt tot verlengen met 1 jaar; 
 
Overwegende: dat het wenselijk is om de lopende overeenkomst met Ernst & Young Accountants te 
verlengen, om daarmee de nieuwe Staten in staat te stellen om in 2012 een goede afweging te kunnen 
maken voor het aangaan van een overeenkomst met een nieuwe accountant. 
 
Besluiten:  
 

1. De mogelijkheid die de in 2008 met Ernst & Young Accountants afgesloten overeenkomst 
voor de controle van de jaarrekening biedt om deze met 1 jaar te verlengen, te benutten, 
waarmee Ernst & Young ook de controle van de jaarrekening 2012 zal uitvoeren. 

2. De met deze verlenging met 1 jaar gemoeide middelen van € 45.000,- ter beschikking te 
stellen vanuit het bestaande budget van de griffie. 

3. De Subcommissie voor de Jaarrekening te belasten met het begeleiden van het selectietraject 
voor een nieuwe accountant, uitgaande van een looptijd van 4 jaar, dat moet resulteren in een, 
op basis van een PS-besluit, afgesloten overeenkomst op 1 januari 2013. 

 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


