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Aan de Provinciale Staten van Zeeland

1.

Inleiding

In de Financiële controle verordening Zeeland 2004 is vastgelegd dat de accountantscontrole
van de jaarrekening wordt opgedragen aan een door Provinciale Staten te benoemen
accountant. De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot
verlenging van twee keer één jaar. De aanbestedingswerkzaamheden zijn in nauwe
samenwerking uitgevoerd door een bestuurscommissie uit Provinciale Staten en een ambtelijke
werkgroep. De ambtelijke werkgroep had hierin de taak de stukken voor te bereiden, het proces
te ondersteunen en de bestuurscommissie te adviseren. De bestuurscommissie heeft op basis
van de voorstellen van de werkgroep besluiten genomen waaronder het vaststellen van het
programma van eisen en de selectie- en gunningscriteria.
In de fase van selectie en gunning waren zowel de bestuurscommissie als de ambtelijke
werkgroep betrokken bij de beoordeling van de aanbiedingen, de presentaties van de
kandidaten en het toekennen van waarderingen in het kader van de gunningprocedure.

2.

Procedure

Stapsgewijs is de volgende bestuurlijke procedure doorlopen:
Instelling bestuurscommissie aanbesteding accountant in de PS vergadering van 11 maart
2016.
In de bestuurscommissie hebben zitting de heren:

C.W. Bierens (VVD), voorzitter;

A.I.G. Dorst (SGP);

G.W.A. Temmink (GroenLinks);

A.G.M. Veraart (D66);

R.L.J.M. de Wit (PVV).
De commissie en de ambtelijke werkgroep hebben vijf keer in beslotenheid vergaderd (1 april,
27 mei, 24 juni, 28 september en 14 oktober 2016). In de laatste vergadering van de
bestuurscommissie hebben twee aanbieders een presentatie gehouden en is de definitieve
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Samenvatting
De bestuurscommissie aanbesteding accountant stelt voor om Ernst & Young Accountants aan
te wijzen als accountant met ingang van de controle over het boekjaar 2017 tot en met het
boekjaar 2020 met de mogelijkheid tot verlenging van twee keer één jaar. Dit voorstel is het
resultaat van een Europese aanbestedingsprocedure.
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score per aanbieder bepaald.

3. Resultaat
De offerteaanvraag voor de Europese aanbesteding accountantsdiensten 2017-2020 is gepubliceerd op
13 juli 2016. Tot en met 18 augustus 2016 zijn diverse vragen gesteld door potentiële inschrijvers. Deze
vragen zijn op 29 augustus, 7 en 8 september 2016 beantwoord in drie nota's van inlichtingen. Op 19
september bleek dat de offerteaanvraag drie inschrijvingen had opgeleverd. Twee inschrijvers hebben op
14 oktober 2016 een presentatie verzorgd, die deel uitmaakte van de beoordeling (één inschrijver heeft
geen presentatie verzorgd omdat het niet meer mogelijk was de aanbesteding te winnen). Het resultaat
van de verwerking van de afzonderlijke scores tot de eindscore van de bestuurscommissie is dat de
aanbieding van Ernst & Young Accountants de hoogste score behaalde. Dit betekent dat deze
aanbieding de economisch meest voordelige inschrijving is. De scores zijn niet als bijlage bij dit
statenvoorstel gevoegd. Openbaar maken van de beoordeling van de aanbiedingen zou de belangen van
de betrokken bedrijven kunnen schaden. De scores, waaruit de resultaten van de beoordeling van de
aanbiedingen blijken, liggen vertrouwelijk voor u ter inzage bij de Statengriffie.

4. Bevestiging gunning
Voorgesteld wordt om overeenkomstig de Financiële controleverordening Zeeland 2004 en de uitslag van
de procedure aanbesteding accountant, Ernst & Young Accountants te benoemen tot accountant als
bedoeld in art. 217 van de Provinciewet met ingang van de controle over het boekjaar 2017 tot en met het
boekjaar 2020 met de mogelijkheid tot verlenging van twee keer één jaar.

5. Opheffing bestuurscommissie
De bestuurscommissie aanbesteding accountant had tot taak om Provinciale Staten te
vertegenwoordigen in de aanbestedingsprocedure accountantsdiensten. Na het besluit op het voorstel tot
aanwijzing van de accountant kan de bestuurscommissie worden opgeheven.

6. Vertrouwelijk
De commissie heeft in beslotenheid vergaderd en ook de achterliggende stukken zijn vertrouwelijk.
Inzage bij de Statengriffier is voor statenleden mogelijk.

7. Budget
De aanbieding van Ernst & Young Accountants van € 130.000 past niet binnen het in de begroting 2017
en in het meerjarenraming opgenomen budget. Het budget zal met € 76.200 verhoogd moeten worden
ten laste van de budgettaire ruimte.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit van de bestuurscommissie
aanbesteding accountant.
Bestuurscommissie aanbesteding accountant
C.W. Bierens, voorzitter

S. de Visser, secretaris

Ontwerpbesluit
De Staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van de Bestuurscommissie aanbesteding accountant
van 14 oktober 2016, nr. SGR-25/16017680;
besluiten:


Ernst & Young Accountants te benoemen tot accountant als bedoeld in artikel 217 van de Provinciewet
met ingang van de controle over het boekjaar 2017 tot en met het boekjaar 2020 met de mogelijkheid tot
verlenging van twee keer een jaar;
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Het budget voor accountantskosten van 2017 structureel te verhogen met € 76.200 ten laste van de
budgettaire ruimte;
De bestuurscommissie aanbesteding accountant op te heffen.

