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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 tweemaal met twee jaar
te verlengen, tegen de in de overeenkomst uit 2012 opgenomen (gelijkblijvende) tarieven. Op dit moment ligt de
keus voor om dit voor de laatste periode van twee jaar al dan niet te doen. 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, echter rond de afwikkeling van de Jaarrekening
2015 en het afgeven van de controleverklaring daarover, zijn er de nodige problemen geweest.
In een gesprek tussen een afvaardiging van PS, gedeputeerde mw. Verbeek, EY en betrokken ambtenaren is het
proces geëvalueerd, mede met het oog op de controle van de Jaarrekening 2016 die EY volgend jaar nog uit zal
voeren binnen het vigerende contract. Tijdens het evaluatiegesprek bleek dat er, mits er betere afspraken
gemaakt worden over de onderlinge communicatie en we gaan werken met een plan van aanpak voor de
komende controlewerkzaamheden, er wederzijds vertrouwen is dat we op een goede manier met elkaar door
kunnen gaan.
Op grond van dit resultaat is in de Subcommissie verder gesproken over de wenselijkheid om voor de laatste
maal de optie te lichten om het contract met EY met twee jaar te verlengen (controle van de jaarrekeningen 2017
en 2018), dan wel te kiezen voor een Europees aanbestedingstraject.
Belangrijke afwegingen binnen de Subcommissie waren dat het moeizame traject van afgelopen voorjaar goed is
geëvalueerd en dat dit geleid heeft tot een plan van aanpak waarin beide partijen goede afspraken over het
komende controleproces hebben gemaakt. EY zal andere mensen inzetten en de communicatie zal directer zijn.
Ook blijkt uit een inventarisatie bij de andere provincies dat er geen ander accoutantskantoor is waarover de
oordelen en kosten significant gunstiger zijn. Tot slot is het minder wenselijk om tijdens de afronding van de
implementatie van het nieuwe systeem (Presto) van accountant te wisselen.

Alles afwegende, adviseert de Subcommissie u te kiezen voor verlenging van het bestaande contract,
resulterend in het voorgelegde besluit.
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 verlengen, conform de met EY in 2012 afgesloten
overeenkomst, ten behoeve van de controle van de Jaarrekeningen 2017 tot en met 2018.

Besluit

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 19 september 2016;
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 vanaf 1 januari 2017;
Gelet op de in 2012 met EY afgesloten overeenkomst Accountancydienstverlening;
Besluiten:

Het contract met EY met twee jaar te verlengen, conform de met EY in 2012 afgesloten overeenkomst, ten
behoeve van de controle van de Jaarrekeningen 2017 tot en met 2018.

Voorzitter,

Griffier,

