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Inhoudelijk
Aanleiding

De huidige organisatieontwikkeling binnen de provincie Zeeland en de
gevolgen hiervan voor de regelingen, verordeningen en mandaten met
betrekking tot de afdeling Financiën en Control.

Bevoegdheid

Provinciale Staten

Wat is het voorstel?

Vaststellen van de wijziging Besluit Financieringsstatuut Provincie Zeeland
2013 en de Financiële Controleverordening 2018.

Toelichting

De wijzigingen in het Besluit Financieringsstatuut bevatten geen beleidsmatige
wijzigingen.
De Financiële Controleverordening wordt wel in een aantal artikelen
beleidsmatig gewijzigd met het argument van meer flexibiliteit:
 In afwijking van wat eerder genoemd is in de brief aan de auditcommissie
kan de auditcommissie ook achteraf geïnformeerd worden over
controleopdrachten welke worden verstrekt aan de benoemde accountant.
Overigens wordt hier niet gesproken over opdrachten aan andere
accountants, terwijl deze wel worden gegeven. (voorbeeld: controle NCW
Natuurcompensatie-programma Westerschelde)
 De opgenomen termijn van 1 mei voor het overleggen van de jaarrekening
samen met de accountantsverklaring is geschrapt. Dit wijkt af van de
afgesloten overeenkomst met de accountant, waarin bewust is opgenomen
dat de accountantsverklaring per 15 april moet worden overlegd en dat de
interimrapportage per 15 oktober moet worden overlegd.

Kosten en dekking

N.v.t.

Overige informatie

In de bijlagen zijn de wijzigingen in het Besluit Financieringsstatuut 2013 en de
Financiële Controleverordening opgenomen. Alleen de wijzigingen in de
artikelen 4,7 & 8 van de Financiële Controleverordening staan niet expliciet
genoemd, aangezien de wijzigingen in deze artikelen alleen wijzigingen
bevatten die genoemd zijn onder het kopje ‘algemeen’ in de desbetreffende
bijlage.

Advies van de
Auditcommissie:

Voorstel is voldoende onderbouwd en kan als hamerstuk geagendeerd worden
voor de Statenvergadering van 1 maart 2019

