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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
De vigerende opdracht van uw Staten aan de externe accountant EY tot de
jaarlijkse controle van de provinciale jaarrekening eindigt op grond van het
huidige contract op 31 december 2015. De Rekeningcommissie uit de
voorgaande bestuursperiode 2011-2015 heeft het functioneren van de huidige
accountant geëvalueerd en in haar overdrachtsdocument aan uw Staten de
suggestie gedaan, om onder gelijkblijvende condities uit het lopende contract,
de opdracht te verlengen voor 2016. Op grond daarvan wordt u voorgesteld
deze opdracht dienovereenkomstig te verstrekken aan EY.
Het voorstel
In te stemmen met het verlenen van een vervolgopdracht aan de externe
accountant EY tot controle op de provinciale jaarrekening over het
begrotingsjaar 2016 onder gelijkblijvende condities uit het lopende contract
2013-2015.
Aanleiding
Het huidige contract met de externe accountant EY loopt formeel af op 31
december 2015 (de jaarrekening 2015 wordt dan nog door EY
gecontroleerd). Concreet vraagt dit om óf een vervolgopdracht voor het
begrotingsjaar 2016 aan EY onder gelijkluidende condities als de
oorspronkelijke opdracht (wat mogelijk is op basis van het huidige contract) óf
start en afronding vóór 31 december 2015 van een aanbestedingsprocedure,
leidende tot een opdracht aan een externe accountant.
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Bevoegdheid
Provinciale Staten zijn op grond van de Provinciewet (artikel 217, tweede lid)
verplicht tot het verlenen van een opdracht tot controle op de provinciale
jaarrekening en daarom bevoegd ten aanzien van beide mogelijkheden
(vervolgopdracht of aanbestedingsprocedure).
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Doel
De controle van de provinciale jaarrekening 2016 door de huidige externe
account EY plaats te laten vinden.
Argumenten

1.1.

De suggestie van de Rekeningcommissie uit de bestuursperiode 20112015 tot een vervolgopdracht aan EY wordt gevolgd.

De Rekeningcommissie uit de bestuursperiode 2011-2015 heeft het functioneren
van de huidige accountant EY geëvalueerd. Op grond hiervan werden een
conclusie en een advies geformuleerd:
“Conclusie: De RC vindt dat de huidige accountant op alle fronten voor
alle actoren voldoet aan de verwachtingen op basis van de
oorspronkelijke aanbesteding en opdrachtverlening van de uitvoering
van de jaarlijkse controle op de jaarrekening van de provincie NoordBrabant.”
“Advies: Op grond van het bovenstaande adviseert de RC positief aan
de nieuwe Staten ten aanzien van het geven van een vervolgopdracht
voor in ieder geval het jaar 2016 aan de huidige externe accountant
EY. De RC adviseert om de griffie de opdracht te geven ter
besluitvorming hiertoe een Statenvoorstel aan de nieuwe Staten voor te
leggen, om de vervolgopdracht tegen dezelfde condities en prijs aan
EY te verlenen.”
Op grond hiervan is dit Statenvoorstel opgesteld en aan uw Staten voorgelegd.
Daarbij is meegewogen dat na de bestuurswisseling (verkiezingen &
coalitievorming) uw Staten onvoldoende in staat konden zijn zich al een
concludent beeld te vormen over het functioneren van de huidige accountant
EY.

1.2.

Gezien de bestuurswisseling in 2015 was er onvoldoende mogelijkheid
tot een zorgvuldige aanbestedingsprocedure.

De provinciewet verplicht PS tot inschakeling van een externe accountant. De
aanbesteding van de lopende controleopdracht 2013-2015 vergde een
(arbeids)intensieve voorbereiding (Statenleden en griffie) met een tijdsdoorloop
van ruwweg een half jaar (exclusief vakantieperiode). De periode ná de
bestuurswisseling was daarmee te kort ten behoeve van een zorgvuldige
Europese openbare aanbestedingsprocedure.

1.3.

Het geven van een vervolgopdracht is op basis van het huidige
contract mogelijk.

2/4

In het beschrijvend document (basis voor het uitbrengen van een offerte door
gegadigde partijen) is onder paragraaf 1.4 opgenomen: “PS willen een
opdracht aangaan voor de boekjaren 2013-2014-2015. Daarnaast willen PS
de mogelijkheid hebben de optie te lichten voor driemaal een verlenging met
één boekjaar i.e. 2016, 2017 en 2018.” Als zodanig is deze optie vervolgens
ook in het vastgestelde besluit uit 2011 opgenomen.

1.4.
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De vervolgopdracht is alléén bedoeld voor het begrotingsjaar 2016

Op dit moment wordt voorgesteld om alléén voor het jaar 2016 de
mogelijkheid tot een vervolgopdracht in het contract toe te passen. Het verdient
aanbeveling nu te starten met een zorgvuldige afweging tussen opnieuw een
vervolgopdracht voor 2017 (en eventueel ook 2018), dan wel een Europese
openbare aanbesteding. Het lijkt logisch het voorsorteren daarop te beleggen
bij het platform Planning & Control.
Kanttekeningen
-Financiën
Met de vervolgopdracht is een bedrag ad € 60.000, - (exclusief BTW)
gemoeid. Dit bedrag wordt gedekt uit daartoe bestaande en beschikbare
structurele middelen binnen de begrotingsposten PS. Het bedrag bestaat uit het
bedrag uit de oorspronkelijke opdrachtverlening (€ 58.000,-); aangevuld met
een bedrag (€ 2.000,-) op grond van de wettelijke verplichting om met ingang
van de jaarrekening 2013 gegevens op te nemen ten aanzien van de naleving
van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector.
De condities waaronder de vervolgopdracht wordt verleend zijn gelijk aan
voorgaande jaren (zie de opdracht over 2014).
Europese en internationale zaken
-Planning
Nadat uw Staten met het voorstel hebben ingestemd, handelt de griffier de
uitvoering van dit besluit af.
Bijlagen
--
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