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Bijlage(n):
Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Momenteel is EY (voorheen Ernst & Young Accountants) onze accountant voor de controle van de Jaarrekening.
Ingaande 1 januari 2013 is een overeenkomst (afgesloten op 10 december 2012) met EY gesloten voor een
periode van twee jaar met een eenzijdige optie vanuit de provincie om de overeenkomst twee maal met twee jaar
te velengen, tegen de in de overeenkomst uit 2012 opgenomen (gelijkblijvende) tarieven. 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.
De afgelopen jaren is de samenwerking met EY goed geweest. Er is dus geen beletsel om de optie van twee jaar
verlenging te lichten, waarmee dan tevens wordt gekozen om geen nieuw (Europees) aanbestedingstraject te
starten.
Financiële consequenties
Geen. Het door EY geoffreerde bedrag van € 45.000- per jaar (excl. BTW) valt binnen het budget dat structureel
voor accountancywerkzaamheden bij de griffie beschikbaar is.
Voorstel
Voorgesteld wordt om het contract met EY met twee jaar te velengen, conform de met EY in 2012 afgesloten
overeenkomst , ten behoeve van de controle van de Jaarrekeningen 2015 tot en met 2016.

Besluit

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 9 februari 2015;
Gelezen het statenvoorstel;
Overwegende dat de provincie Utrecht een overeenkomst met een accountant dient aan te gaan voor het
controleren van de jaarrekeningen voor de periode 2015-2016;
Gelet op de in 2012 met EY afgesloten overeenkomst Accountancydienstverlening;
Besluiten:

Het contract met EY met twee jaar te velengen, conform de met EY in 2012 afgesloten overeenkomst, ten
behoeve van de controle van de Jaarrekeningen 2015 tot en met 2016.
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