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Bijlagen:

Geen

Aan Provinciale Staten,
Aanleiding
Op grond van artikel 2017 lid 2 van de Provinciewet wijzen Provinciale Staten één of meer
accountants aan met het oog op de controle van de jaarrekening, het verstrekken van een
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Omdat het contract met de
huidige accountant afloopt per 1 januari 2019, is het nodig een nieuw contract ten behoeve van
accountantsdienstverlening te sluiten.
Proces
In het voorjaar van 2018 is het proces van de selectie van een nieuwe accountant voor de provincie
Utrecht gestart. Dit proces is geïnitieerd en begeleid door de Statengriffie, in samenwerking met de
afdelingen Subsidies en Inkoop, Control en Financiën. De selectie is uitgevoerd door een werkgroep
van de Financiële Auditcommissie.
Een Europees aanbestedingstraject was nodig. Uiteindelijk hebben twee bedrijven een offerte
ingediend. Het is waarschijnlijk dat dit relatief lage aantal veroorzaakt wordt door het gegeven dat veel
kantoren met de bestaande capaciteit geen nieuwe opdrachten aankunnen, door de beeldvorming
rondom de Provincie Utrecht en vanwege de door de Auditcommissie gestelde eis van ruime ervaring
binnen het werkveld.
De inschrijvingen zijn beoordeeld op grond van de vooraf vastgelegde criteria en wegingspercentages.
Naast de offertes hebben inschrijvers een presentatie gehouden voor de werkgroep, die meegewogen
heeft in de beoordeling.
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Resultaat
PwC Accountants N.V. is uiteindelijk als beste naar voren gekomen. Het voorstel van de Financiële
Auditcommissie is om te kiezen voor dit kantoor en de door PwC Accountants N.V. ingediende offerte
te honoreren
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Een overeenkomst voor vier jaar voor de controle van de jaarrekeningen 2019 tot en met 2022 met de
eenzijdige optie vanuit de provincie Utrecht om de overeenkomst met twee maal 12 maanden te
verlengen.
Financiële consequenties
Voor accountancywerkzaamheden is budget beschikbaar.
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid
N.v.t.
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
N.v.t.
Effecten op duurzaamheid
N.v.t.
Voorgesteld wordt:
1. te kiezen voor PwC Accountants N.V. als accountant voor de provincie Utrecht voor de
controle van de Jaarrekeningen 2019 tot en met 2022 op grond van de op 14 september 2018
ingediende offerte;
2. de Commissaris van de Koning te machtigen om namens Provinciale Staten de op te stellen
overeenkomst met PwC Accountants N.V. te ondertekenen..
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Besluit

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 5 november 2018;
Op het voorstel van de Financiële Auditcommissie; nr. 81DCFE72
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 2019 - 2022;
Gelet op het resultaat van de Europese aanbestedingsprocedure;
Besluiten:
1. te kiezen voor PwC Accountants N.V. als accountant voor de provincie Utrecht voor de
controle van de Jaarrekeningen 2019 tot en met 2022 op grond van de op 14 september 2018
ingediende offerte;
2. de Commissaris van de Koning te machtigen om namens Provinciale Staten de op te stellen
overeenkomst met PwC Accountants N.V. te ondertekenen.

Voorzitter,

Griffier,
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Toelichting
1. Wettelijke grondslag
Provinciewet, Artikel 217 lid 2: “Provinciale staten wijzen een of meer accountants aan als bedoeld in
artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de in artikel
201 bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het
uitbrengen van een verslag van bevindingen.”
2. Beoogd effect
Een overeenkomst voor vier jaar voor de controle van de jaarrekeningen 2019 tot en met 2022 met
tweemaal de eenzijdige optie vanuit de provincie Utrecht om de overeenkomst met 12 maanden te
verlengen.
3.

Effecten op duurzaamheid

4.

Argumenten

5.

Kanttekeningen

6. Financiën
Voor accountancywerkzaamheden is budget beschikbaar.
7.

Realisatie

8.

Juridisch

9.

Europa

10. Communicatie
11. Bijlagen
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