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Instellen bestuurscommissie aanbesteding accountant

Vergadering PS:
Nr: 58536
Agenda nr:
Vergadering GS:
Nr:

8 oktober 2021

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
Om aan de voorbereidende en begeleidende rol van Provinciale Staten ten behoeve van de
aanbesteding van de accountant 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.

Wat willen we bereiken?

statenstukken

Provinciale Staten is op grond van artikel 217, lid 2, bevoegd tot de aanwijzing van de
accountant. De aanwijzing van de accountant is op grond van artikel 152, lid 2f een niet
overdraagbare bevoegdheid. In de financiële controleverordening Zeeland 2018 is
aangegeven dat het vaststellen van het programma van eisen en het aangeven van selectieen gunningscriteria verantwoordelijkheden zijn van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten
bereiden in overleg met Provinciale Staten de aanbesteding van de accountant voor.
PS hebben besloten 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. In 2019 is
besloten het contract met één jaar te verlengen tot en met het boekjaar 2021. In de
vergadering van Provinciale Staten op 18 december 2020 heeft Provinciale Staten ingestemd
met de verlenging van het contract voor het boekjaar 2022.
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 Gedeputeerde Staten in overleg met
Provinciale Staten de aanbesteding van de accountant voorbereiden. Voorgesteld wordt om
de rol van Provinciale Staten voornamelijk in te vullen via een in te stellen bestuurscommissie
art 81, lid 1 van de Provinciewet, voor het opstellen van het programma van eisen en de
selectie- en gunningcriteria voor de aanbestedingsprocedure alsmede de beoordeling van de
inschrijvingen.
Instellen bestuurscommissie
Om de voorbereidende en begeleidende rol gestalte te geven, wordt voorgesteld om een
bestuurscommissie 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 Provinciale Staten inzage hebben in de stukken waaromtrent door een
bestuurscommissie geheimhouding is opgelegd, geregeld worden.
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 (vijf leden), waarin leden van
Provinciale Staten zitting nemen op basis van inhoudelijke kennis van zaken. Geadviseerd
wordt om gelet op de aard en taken van de werkzaamheden van de auditcommissie de leden
van de in te stellen bestuurscommissie te laten bestaan uit leden van de auditcommissie.
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.
De commissie vergadert in beslotenheid en kan geheimhouding opleggen over wat in de
bestuurscommissie behandeld is. Via Citrix Files hebben Provinciale Staten inzicht in hetgeen
waarover door de commissie geheimhouding is opgelegd.
Samenstelling
De bestuurscommissie bestaat uit vijf leden van Provinciale Staten. De commissie kiest uit
haar midden een voorzitter. Een ambtelijke werkgroep zal de aanbestedingsprocedure
uitvoeren. Een medewerker van de Statengriffie zal de werkgroep voorzitten en vormt als
ambtelijk secretaris de linking pin met de bestuurscommissie.
Stappenplan
 Instelling bestuurscommissie in de vergadering van Provinciale Staten van 23 juli 2021
 Aanwijzing accountant door Provinciale Staten op November 2022.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Het Presidium,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,

Drs. F.J. van Houwelingen MPA, Statengriffier

Ontwerpbesluit
De Staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van het Presidium van 12 juli 2021

I.
II.

besluiten:
Een bestuurscommissie ex artikel 81 Provinciewet in te stellen;
Bestaande uit de volgende leden van Provinciale Staten:
- C.W. Bierens.
- E.E.P.M Heerschop;
- G.W.A. Temmink;
- A.G.M. Veraart
- J.H. Verburg;

III.

IV.

V.
VI.
VII.

Een medewerker van de Statengriffie of diens 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;
Provinciale Staten hebben inzage in de stukken waaromtrent door de
bestuurscommissie geheimhouding is opgelegd.

