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Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 4 maart 2019, kenmerk
10/SG/201900673
Behandeld door de heer L.K. Dwarshuis, telefoonnummer (0592) 36 51 87

aan Provinciale Staten van Drenthe

2019-870-1

Inleiding
Het contract met de huidige accountant Ernst & Young loopt af per 1 juli 2019. Vanwege de
aanzienlijke contractwaarde is besloten de nieuwe accountant te selecteren via een procedure van
Europese aanbesteding. De benoeming van de accountant is voor een periode van vier jaar. Op die
manier zijn de Staten gedurende een zittingsperiode verzekerd van accountantsdiensten.
De voorbereiding van deze procedure is in het najaar van 2018 gestart.
De Begeleidingscommissie Accountant (BCA) bestaat uit: de heer G. Serlie (VVD, vz.), mevrouw
G.J. Dikkers (SP), mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) en de heren N.A. Uppelschoten (PVV), J. Smits
(VVD) en J.A. van Dalen (D66).
De BCA heeft de heren Serlie, Smits en Van Dalen afgevaardigd om aan het selectieproces van de
accountant deel te nemen. Als adviseur voor de Statenleden is de heer L.K. Dwarshuis bij de
selectiecommissie betrokken.
De ambtelijke ondersteuning is verleend door mevrouw mr. N. Adema, mevrouw J.C. Snoek, de heer
K. Filipkowski en mevrouw A.H. Strasser-Borgers. De drie Statenleden hebben samen met de drie
laatstgenoemde ambtenaren de meedingende partijen beoordeeld. De Statenleden hadden een, zo
nodig, doorslaggevende rol in de besluitvorming, omdat zij als opdrachtgever fungeren.
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 controlcylcus duidelijk inspeelt
op Drentse aspecten en zich als een “risicodragend partner” durft op te stellen en instaat voor de
kwaliteit 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 gedacht kan worden aan waarborgen ten aanzien van de kwaliteit van
het product en snelheid van dienstverlening.
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 werkzaamheden
en contactmomenten van de accountant van belang.
De volgende accountantskantoren hebben een inschrijving gedaan:
− Ernst & Young Accountants
− PricewaterhouseCoopers Accountants
De inschrijvingen bevatten gedetailleerde informatie hoe deze kantoren de controlewerkzaamheden
willen benaderen en aanpakken. Op 9 januari 2019 zijn de kantoren gevraagd hun inschrijving
mondeling toe te lichten. Tijdens deze presentatie moesten de partijen ook ingaan op een
aangeleverde casus. De accountantskantoren moesten in korte tijd (binnen 24 uur) een advies geven
over de aanpak van de casuïstiek, een plan van aanpak schetsen, de problemen en risico’s inschatten
en tegelijk oog hebben voor de gewenste rol van PS.
De beoordeling was gestoeld op diverse criteria: de uitwerking van de controlefunctie en de
adviesfunctie, de mate van kwaliteit en ervaring van het controleteam, de invulling van het
duurzaamheidsaspect (reizen, digitaal werken), de prijs en de kwaliteit van de presentatie. De manier
waarop de casus werd uitgewerkt is meegewogen in de beoordeling van de presentatie.
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De beoordelingscommissie heeft op 12 december 2018 de schriftelijke uitwerking van de
accountantskantoren beoordeeld. Op 9 januari 2019 hebben de accountantskantoren hun presentaties
gehouden. Op beide momenten heeft de commissie op basis van het Beoordelingsprotocol scores
toegekend. Langs deze weg is gekozen voor de economisch meest voordelige aanbieding, bij
gelijkwaardig geboden kwaliteit.
Na het toekennen van de scores op kwaliteit en prijs bleek Ernst & Young Accountants de meeste
punten te hebben gescoord. In haar vergadering van 9 januari 2019 heeft de BCA besloten u voor te
stellen Ernst & Young Accountants te benoemen tot de accountant van de provincie Drenthe voor de
periode 1 juli 2019 tot 1 juli 2023. De bezwaartermijn is op 14 februari 2019 afgelopen. Er zijn geen
bezwaren ingediend. De huidige Staten benoemen middels dit Statenstuk de nieuwe accountant
omdat zij ook de selectieprocedure hebben gevoerd.
De toegekende scores en de toelichtingen, liggen voor Statenleden ter inzage bij de Statengriffie.
Advies
Ernst & Young Accountants als nieuwe accountant te benoemen voor de periode van 1 juli 2019 tot
1 juli 2023.
Beoogd effect
Ernst & Young Accountants, per 1 juli 2019 voor een periode van vier jaar, te benoemen 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.
Argumenten
De BCA heeft de twee accountantskantoren die een inschrijving hebben gedaan punten toegekend op
basis van gunningscriteria.
Ernst & Young Accountants heeft de meeste punten gescoord en is daarmee als beste uit de bus
gekomen. De puntentoekenning heeft plaatsgevonden op basis van informatie in de inschrijvingen, de
presentaties en de prijsopgaaf.
Uitvoering
Na inwerkingtreding van dit besluit tekent de vicevoorzitter van Provinciale Staten de overeenkomst
met Ernst & Young Accountants.
Tijdsplanning
n.v.t.
Monitoring en evaluatie
n.v.t.
Extern betrokkenen
Ernst & Young Accountants
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Communicatie
De accountant wordt geïnformeerd na ondertekening van de contracten.
Ter inzage in de kamer C0.39
De scores en bijbehorende argumentatie zoals verstrekt per brief aan de inschrijvende
accountantskantoren.

Assen, 4 maart 2019
Kenmerk: 10/SG/201900673

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 4 maart 2019,
kenmerk 10/SG/201900673;

BESLUITEN:

Ernst & Young Accountants als nieuwe accountant te benoemen voor de periode van 1 juli 2019 tot
1 juli 2023.

Assen, 13 maart 2019

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

