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Benoeming lid Begeleidingscommissie Accountant

Voorgestelde behandeling:
- Provinciale Staten op 7 februari 2018

Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 29 januari 2018, kenmerk
5/SG/201800349
Behandeld door de heer H. Parker Brady, telefoonnummer (0592) 36 5245

aan Provinciale Staten van Drenthe
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Inleiding
Begeleidingscommissie Accountant
De Begeleidingscommissie Accountant (BCA) behartigt de volgende taken.
− Het bieden van een platform voor het concreet vormgeven van het opdrachtgeverschap van de
staten jegens de accountant. Daarin kunnen de wensen van de staten aan bod komen en kan
door de accountant worden teruggekoppeld richting de staten.
− Zorgen voor een goede afstemming van de controle-instrumenten die de staten ter beschikking
staan en de onderzoeksinstrumenten die het college hanteert, met daarbij bijzondere aandacht
voor de rol van de accountant hierin.
− Zorg dragen voor een adequate controle op de voortgang in de opeenvolgende cycli. De BCA kan
dienen ter bespreking van de voortgang in de acties die zijn ingezet om te voldoen aan
opmerkingen en bevindingen van de accountant.
In de BCA zijn de leden mevrouw G.J. Dikkers (SP) en R.S. Goettsch (PvdA) en de heren
H.J.L. Bronts (PVV), J.A. van Dalen (D66) en J. Smits (VVD) door uw Staten benoemd. De heer
Bronts treedt af als Statenlid. Dit betekent dat uw Staten een nieuw lid van de BCA dienen aan te
wijzen. De heer N.A. Uppelschoten (PVV) heeft aangegeven hiervoor beschikbaar te zijn. Er zijn door
de fracties geen andere kandidaten voorgedragen.

Advies
De heer Uppelschoten als lid van de Begeleidingscommissie Accountant te benoemen.

Beoogd effect
De Begeleidingscommissie Accountant is op deze wijze weer door vijf leden vanuit de Staten
vertegenwoordigd.

Uitvoering
Tijdsplanning
De BCA vergadert op 4 april 2018 in nieuwe samenstelling.
Financiën
n.v.t.
Monitoring en evaluatie
n.v.t.
Extern betrokkenen
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
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Assen, 29 januari 2018
Kenmerk: 5/SG/201800349

Provinciale Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, 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 Drenthe van 29 januari 2018,
kenmerk 5/SG/201800349;

BESLUITEN:

het Statenlid de heer N.A. Uppelschoten te benoemen als lid van de Begeleidingscommissie
Accountant.

Assen, 7 februari 2018

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

