
 

 

 

BCA 

 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE ACCOUNTANT 

 
VERSLAG 

van de vergadering op woensdag 1 juli 2015 
 
 
Aanwezig:  Leden: T. Serlie (vz), J. Smits, H. Bronts, J. van Dalen, mw. G. Dikkers 

Griffie: H.G. Parker Brady (statenonderzoeker) 
Accountant: D. Engwerda (EY) 
Genodigden: A. van der Tuuk (gedeputeerde financiën) en G. van Geffen (FPB) 

Afwezig:  R. Koch en mw. S. Buissink (griffier)  
 

1. Opening en mededelingen 
Geen mededelingen. 

 
2. Vaststelling agenda 
Geen wijzigingen. 

 
3. Kennismakingsronde 
Vanwege de bijna geheel vernieuwde samenstelling van de commissie vindt er een voorstelronde 
plaats van de leden van de commissie en de accountant.  
 

4. Aandachtspunten begroting 2016 BZK 

Vragen/ opmerkingen werkgroepleden 
De heer Smits constateert dat de brief net als eerdere jaren een algemeen verhaal is en dat deze niet 
specifiek ingaat op de Drentse situatie. De heer van Dalen vraagt de accountant of het aandachtspunt 
onderhoud kapitaalgoederen ook in zijn controle zit.  
 
De heer Engwerda geeft aan dat dit het geval is. Volgens hem is alertheid op dit punt niet nodig. Er 
zijn geen zorgen voor de provincie. De heer van Geffen vult aan dat de provincie een verbeterslag zal 
doorvoeren door het leren van hoe andere provincies dit doen. De uitkomsten zullen in de begroting 
2016 zichtbaar zijn.    
 

4b. Aandachtspunten bij de controle 
In de vorige periode is een tweetal workshops rond risicomanagement door de accountant 
georganiseerd. Speerpunten voor de nieuwe periode zijn volgens de accountant: 

- Beheersing van verbonden partijen en de nieuwe wetgeving hieromtrent; 
- Stimuleringsgelden voor de Drentse economie; 
- Risicoprofiel van uitzettingen door de provincie. 

 
Op zijn vraag of de Statenleden ook andere aandachtspunten hebben, geeft de heer van Dalen aan 
geïnteresseerd te zijn in de kwetsbaarheid van de ICT-systemen in het Provinciehuis. De heer 
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Engwerda zou dit wat meer gespecificeerd willen hebben. De heer Smits noemt het provinciale 
financieel toezicht op de gemeenten als aandachtspunt vanwege de toenemende taken en risico’s. 
Volgens de heer Engwerda zou dit eventueel in de vorm van een eerste analyse in de 
managementletter kunnen. Vervolgens zou de griffie of de Rekenkamer eventueel een verdere 
verdieping kunnen doen na de eerste verkenning. Tot slot noemt de accountant staatssteun als 
mogelijke onderwerp voor een workshop. 
 
Afgesproken wordt dat dit onderwerp (aandachtspunten accountant) in het volgende overleg terug zal 
komen nadat erover in de fracties overleg over heeft plaatsgevonden.  
 

5. Datum volgende vergadering 
De Begeleidingscommissie Accountant overlegt ongeveer drie keer per jaar: voor het meegeven van 
aandachtspunten voor de accountant, op of rond het uitkomen van de managementletter in november 
en het uitkomen van de jaarcontrole in februari. 
De heer Parker Brady zal een vergaderverzoek rondmailen voor een nieuw overleg eind augustus/ 
begin september. Eventueel komt de BCA in klein comité bij elkaar als een voltallige vergadering niet 
lukt.  

 
6. Rondvraag en sluiting 
  


