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Inhoudelijk
Aanleiding

Het huidige contract met de accountant loopt tot en met het boekjaar
2016. Het jaar 2017 is het eerste jaar voor de controle van het nieuwe
contract. Om een goede uitvoering van de controle mogelijk te maken
moet uiterlijk eind 2016 de besluitvorming over de aanbesteding
afgerond zijn.
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Argumenten

Doelen en effecten

Een bestuurscommissie ex artikel 81 Provinciewet in te stellen,
bestaande uit de volgende leden van Provinciale Staten: de heren
Bierens, Dorst, Temmink, Veraart en De Wit;
Dat de financieel adviseur van de Statengriffie of zijn vervanger
voornoemde bestuurscommissie adviseert en tevens fungeert als
ambtelijk secretaris van de commissie;
Deze bestuurscommissie de bevoegdheid te geven om namens
Provinciale Staten het Programma van eisen en de selectie/ en
gunningscriteria vast te stellen ten aanzien van de aanbesteding
van de accountantsdiensten
Deze bestuurscommissie de bevoegdheid te geven een
accountant te selecteren en het gunningsvoorstel voor te leggen
aan Provinciale Staten
Dat deze commissie in beslotenheid vergadert en dat omtrent de
inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal of
kan gelden totdat Provinciale Staten een gunningsvoorstel is
aangeboden
Dat de leden van Provinciale Staten en de voorzitter van
Provinciale Staten bij de griffier inzage hebben in datgene
waarover geheimhouding van toepassing is

In de financiële controleverordening Zeeland 2004 is aangegeven dat
de aanwijzing van de accountant, alsmede het opstellen van het
programma van eisen en het aangeven van selectie en
gunningscriteria voor de aanbestedingsprocedure een
verantwoordelijkheid zijn van Provinciale Staten.

Controleren
Uitvoering

De financiële controleverordening geeft aan dat de aanbesteding in
overleg tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten wordt
voorbereid. Voorgesteld wordt de rol van Provinciale Staten
voornamelijk in te vullen via een in te stellen bestuurscommissie, ten
behoeve van het opstellen van het programma van eisen en het
aangeven van de selectie- en gunningcriteria voor de
aanbestedingsprocedure alsmede de boordeling van de inschrijvingen.
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Samenvatting:
Om aan de voorbereidende en begeleidende rol van Provinciale Staten invulling te geven, wordt voorgesteld om
een begeleidingscommissie in te stellen die Provinciale Staten vertegenwoordigt in de aanbestedingsprocedure.
Voorgesteld wordt om een bestuurscommissie volgens artikel 81, lid 1, van de Provinciewet in
te stellen. Deze bestuurscommissie zal bestaan uit vijf leden van Provinciale Staten en een
ambtelijk secretaris.
Inleiding
In de financiële controleverordening Zeeland 2004 is aangegeven dat de aanwijzing van de
accountant, alsmede het opstellen van het programma van eisen en het aangeven van selectieen gunningscriteria voor de aanbestedingsprocedure een verantwoordelijkheid zijn van
Provinciale Staten. Voor de uitvoering van de aanbestedingsprocedure is Gedeputeerde Staten
verantwoordelijk. Het huidige contract loopt tot en met het boekjaar 2016. Het jaar 2017 is het
eerste jaar voor de controle van het nieuwe contract. Om een goede uitvoering van de controle
mogelijk te maken moet uiterlijk eind 2016 de besluitvorming over de aanbesteding afgerond
zijn.
Voorbereidende rol Provinciale Staten
Met het programma van eisen geven Provinciale Staten de randvoorwaarden aan, waaraan de
opdracht aan de accountant moet voldoen. De selectie- en gunningscriteria worden opgenomen
in de offerteaanvraag ten behoeve van de Europese aanbestedingsprocedure.
Begeleidende rol Provinciale Staten
De financiële controleverordening geeft aan dat de aanbesteding in overleg tussen
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten wordt voorbereid. Voorgesteld wordt de rol van
Provinciale Staten voornamelijk in te vullen via een in te stellen bestuurscommissie, ten
behoeve van het opstellen van het programma van eisen en het aangeven van de selectie- en
gunningcriteria voor de aanbestedingsprocedure alsmede de boordeling van de inschrijvingen.
Instellen bestuurscommissie
Om de voorbereidende en begeleidende rol gestalte te geven, wordt voorgesteld om een
begeleidingscommissie in te stellen die Provinciale Staten vertegenwoordigt in de
aanbestedingsprocedure. Met het instellen van een bestuurscommissie volgens artikel 81, lid 1,
van de Provinciewet, kunnen Provinciale Staten bevoegdheden overdragen. Hierbij moeten de
taken, bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze, waaronder begrepen de wijze waarop
zij inzage hebben in de stukken waaromtrent door een bestuurscommissie geheimhouding is
opgelegd. Het opleggen van de geheimhouding vloeit voort uit de aanbestedingsregels.
Taken en bevoegdheden commissie
De voorbereiding en begeleiding van de aanbesteding van de accountantsdiensten vereist
enige deskundigheid op het gebied van accountancy. Geadviseerd wordt een
bestuurscommissie van beperkte omvang in te stellen, waarin leden van Provinciale Staten
zitting nemen op basis van inhoudelijke kennis van zaken.

De commissie zal tenminste in actie moeten komen bij
 Het vaststellen van het Programma van Eisen en selectie- en gunningcriteria
 De beoordeling van de inschrijvingen
 De presentatie van de kandidaten, als onderdeel van de beoordeling
Voorgestelde werkwijze
Een ambtelijke werkgroep zal de aanbestedingsprocedure uitvoeren. De financieel adviseur van de statengriffie
zal de werkgroep voorzitten en vormt als ambtelijk secretaris de linking pin met de bestuurscommissie.
Samenstelling
De bestuurscommissie zal bestaan uit de heren: Bierens (VVD), Dorst (SGP), Temmink (GroenLinks), Veraart
(D66) en De Wit (PVV). De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.
Stappenplan
 Instelling bestuurscommissie in de vergadering van Provinciale Staten van 11 maart 2015
 Vaststellen bestek, met daarin opgenomen Plan van Aanpak en criteria door de bestuurscommissie in juni
2016;
 Start Europese aanbestedingsprocedure begin juli 2016;
 Selectie- en gunningsprocedure in september-oktober 2016;
 Presentatie kandidaten in oktober 2016;
 Aanwijzing accountant door Provinciale Staten op 18 november 2016.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Het Presidium,
Han Polman, voorzitter,

Peter Joosse, statengriffier.
Ontwerp-besluit
De Staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van het Presidium van 11 maart 2016
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besluiten:
Een bestuurscommissie ex artikel 81 Provinciewet in te stellen, bestaande uit de volgende leden van
Provinciale Staten: de heren Bierens, Dorst, Temmink, Veraart en De Wit;
Dat de financieel adviseur van de Statengriffie of zijn vervanger voornoemde bestuurscommissie
adviseert en tevens fungeert als ambtelijk secretaris van de commissie;
Deze bestuurscommissie de bevoegdheid te geven om namens Provinciale Staten het Programma van
eisen en de selectie/ en gunningscriteria vast te stellen ten aanzien van de aanbesteding van de
accountantsdiensten
Deze bestuurscommissie de bevoegdheid te geven een accountant te selecteren en het gunningsvoorstel
voor te leggen aan Provinciale Staten
Dat deze commissie in beslotenheid vergadert en dat omtrent de inhoud van de stukken en het
verhandelde geheimhouding zal of kan gelden totdat Provinciale Staten een gunningsvoorstel is
aangeboden
Dat de leden van Provinciale Staten en de voorzitter van Provinciale Staten bij de griffier inzage hebben
in datgene waarover geheimhouding van toepassing is

