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Inleiding 

Het contract met de huidige accountant Ernst & Young loopt af per 1 juli 2015. Besloten is de nieuwe 
accountant te selecteren via een procedure van Europese aanbesteding. In de vergadering van de 
Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 14 januari 2015 heeft de voorzitter 
gemeld dat de Begeleidingscommissie Accountant (BCA) betrokken is bij de selectieprocedure van de 
nieuw te benoemen accountant.  
De voorbereiding van deze procedure is eind 2014 gestart. 
 
De BCA bestaat uit: mevrouw W.M. Meeuwissen (VVD, vz.), de heren A. Huizing (PvdA), J. Smits 
(VVD), P.H. Oosterlaak (SP) en N.A. Uppelschoten (PVV). Als adviseur voor de Statenleden is de 
heer H. Parker Brady, Statenonderzoeker, bij de commissie betrokken. De ambtelijke ondersteuning is 
verleend door de heer G. van Geffen en mevrouw A.H. Strasser-Borgers. 
 
Met de aanbesteding beoogde de provincie Drenthe een accountant te verwerven die in zijn visie op 
de controle en de wijze van aansluiting op de provinciale Planning- en Controlcyclus duidelijk inspeelt 
op Drentse aspecten en zich als een "risicodragend partner" durft op te stellen en instaat voor de kwa-
liteit van zijn dienstverlening. Het risicodragende aspect doet zich voor bij de onzekerheden rond de in 
te zetten mensuren en zich wijzigende behoeften als gevolg van de Nederlandse wet- en regelgeving, 
terwijl bij kwaliteit ondermeer gedacht kan worden aan waarborgen ten aanzien van de kwaliteit van 
het product en snelheid van levering. 
 
De gevraagde dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen. 
− De certificerende functie. Dit betreft de controle van de jaarrekening zoals omschreven in de  

Provinciewet en het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten. Daarnaast zullen  
afzonderlijke verklaringen gevraagd worden bij (deel)verantwoordingen.  

− De natuurlijke adviesfunctie, voortvloeiend uit en onlosmakelijk verbonden met de certificerende 
functie. Hierbij is de aansluiting op de provinciale Planning- en controlcyclus in de werkzaam-
heden en contactmomenten van de accountant van belang. 

 
De volgende accountantskantoren hebben een offerte uitgebracht: 
− BDO Audit & Assurance 
− Deloitte Accountants BV 
− PricewaterhouseCooper Accountants 
− Ernst & Young Accountants 
 
De offertes bevatten gedetailleerde informatie hoe deze kantoren de controle van de provincie willen 
benaderen en aanpakken. Daarnaast hebben deze kantoren de gelegenheid gekregen om op 
10 februari 2015 hun controle(aanpak) mondeling toe te lichten voor de BCA. 
 
De commissie heeft op 10 februari de scores op de verschillende gunningcriteria, zoals vastgelegd in 
de Algemene Toelichting en het Programma van Eisen, voor de drie accountantskantoren toegekend. 
Langs deze weg is gekozen voor de economisch meest voordelige aanbieding, bij gelijkwaardig gebo-
den kwaliteit. 
Het bleek dat accountantskantoor Ernst & Young de meeste punten heeft gescoord. In haar vergade-
ring van 10 februari 2015 heeft de BCA besloten u voor te stellen Ernst & Young Accountants te be-
noemen tot de nieuwe accountant van de provincie Drenthe. 
 



   2015-672-2 

 

De toegekende score, alsmede de onderliggende documentatie, liggen vertrouwelijk voor u ter inzage 
bij de Statengriffie. De informatie is vertrouwelijk omdat het bedrijfsgegevens betreft. 
 
De benoeming van de nieuwe accountant vindt middels dit statenstuk door de huidige Staten plaats. 
Dit heeft te maken met het feit dat de selectieprocedure van de nieuwe accountant door de huidige 
Staten heeft plaatsgevonden. 

Advies  

Onder voorwaarde dat er voor 12 maart 2015 geen bezwaren zijn ontvangen, Ernst & Young Accoun-
tants als nieuwe accountant te benoemen voor de periode van 1 juli 2015 tot 1 juli 2019. 

Beoogd effect 

Ernst & Young Accountants als nieuwe accountant van de provincie Drenthe voor de controle van de 
jaarrekening en het afgeven van structurele en incidentele verklaringen bij (deel)verantwoordingen en 
de hieruit voortvloeiende en verbonden natuurlijke adviesfunctie te benoemen per 1 juli 2015 voor een 
periode van vier jaar. 

Argumenten 

De BCA heeft de vier accountantskantoren die offerte hebben uitgebracht punten toegekend op basis 
van de in de Algemene Toelichting en het Programma van Eisen genoemde gunningscriteria. 
Ernst & Young Accountants heeft de meeste punten gescoord en is daarmee als beste uit de bus ge-
komen. De puntentoekenning heeft plaatsgevonden op basis van informatie in de offertes en de pre-
sentaties. 

Uitvoering 

De bezwaartermijn is op 20 februari 2015 ingegaan. Dat betekent dat dit besluit onder de voorwaar-
de dat er voor het aflopen van de termijn op 12 maart 2015 geen bezwaren zijn ontvangen, in werking 
treedt. Overigens bestaat een bezwaar in deze aanbesteding uit een dagvaarding. 
 
Mocht er (alsnog) een bezwaar binnenkomen, dan dient eerst de uitkomst van de gerechtelijke proce-
dure te worden afgewacht, alvorens definitieve gunning kan plaatsvinden. 
 
Na de inwerkingtreding van dit besluit tekent de Commissaris van de Koning namens PS de overeen-
komst met Ernst & Young Accountants. 
 
Ter inzage in kamer C0.39 
Overzichtscorelijst met onderliggende documentatie. 
 
 
Assen, 2 maart 2015 
Kenmerk: 10/SG/201500379 
 
 
Het Presidium van provinciale staten, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 
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Provinciale staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van provinciale staten van 2 maart 2015, kenmerk 
10/SG/201500379; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
Onder voorwaarde dat er voor 12 maart 2015 geen bezwaren zijn ontvangen, Ernst & Young Accoun-
tants als accountant te benoemen voor de periode van 1 juli 2015 tot 1 juli 2019. 
 
 
 
Assen, 11 maart 2015  
 
 
 
 
 
Provinciale staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
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