
 

 

 

BCA 

 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE ACCOUNTANT 

 
VERSLAG 

van de vergadering op dinsdag 18 september 2018 
 
 
Aanwezig:  Leden: T. Serlie (vz), J. Smits en J. van Dalen  

Griffie: H.G. Parker Brady (statenonderzoeker) 
Accountant: D. Engwerda en de Vries (beiden EY) vanaf agendapunt 3 
Genodigden: mw. H. Snoek, K. Filipkowski en mw. A. Strasser-Borgers (Financiën) 

Afwezig:  mw. S. Buissink (griffier), mw. R. Goettsch, mw. Dikkers en N. Uppelschoten  
 

1. Opening en mededelingen 
Geen mededelingen. 

 
2. Aanbestedingsprocedure nieuwe accountant 
Verslag van dit agendapunt is naar behoefte beschikbaar voor leden van de BCA. 

 
3. Offerte gewijzigde tarieven controle 2018 
De accountant, de heer Engwerda, geeft een toelichting op de achtergrond voor de brief/ offerte 
“Budget accountantscontrole 2018”, die EY op 12 september naar PS hebben verstuurd. In de markt 
voor accountants is volgens hem sprake van een groot tekort aan personeel wat een opdrijvend effect 
heeft op de vergoedingen. Sinds de aanbesteding van 2015 vraagt de accountantscontrole steeds 
meer tijdsbesteding/uren als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving en strengere eisen van de AFM. 
EY kan hierbij niet langer steunen op de door de provincie getroffen interne beheersmaatregelen van 
de significante bedrijfsvoeringsprocessen. Ook zijn er de afgelopen jaren extra werkzaamheden 
uitgevoerd, die niet in rekening zijn gebracht. In de offerte van EY wordt op basis van een intern tarief 
van €110 het budget voor de controle verhoogd naar €126.500 voor 2018. Mevrouw Snoek geeft als 
aanvulling aan dat de afdeling financiën al richting de accountant heeft aangegeven het niet eens te 
zijn met de verhoging van het budget.  
 
Reactie werkgroepleden 
De heer Smits vindt de onderbouwing van het voorstel van EY duidelijk. Hij heeft geen probleem met 
het gehanteerde tarief van €110, maar vindt het verschil in budget tussen 2017 en 2018 fors. Dit ook 
tegen de achtergrond van het huidige budget van €105.000. Hij stelt voor om in petit comité met de 
accountant verder te onderhandelen om naar een tussenweg te zoeken voor het budget voor de 
accountantscontrole 2018. De heer Serlie kan zich hierin vinden. [HPB: Dit gesprek heeft tussen het 
petit comité en de accountant plaatsgevonden. Op basis hiervan is overeengekomen dat het budget 
voor de accountantscontrole 2018 €115.000 incl. meerwerk zal bedragen]. 

 
 
 



 

 

4. Ontwikkelingen verplichtingen n.a.v. bespreking managementletter in 
BCA van 17 januari 2018 
De heer Filipkowski geeft een toelichting op de nieuwe ontwikkelingen rond de registratie van 
inkoopverplichtingen door budgethouders. Het inkoopproces is opnieuw beschreven; de applicatie 
inkoopportaal zal deze maand (september) worden uitgerold voor verplichtingen tot €5.000. De pilot 
op de afdeling Beheer wegen en vaarwegen wordt uitgebreid naar opdrachten van €5.000 tot €30.000 
en de registratie van verplichtingen wordt verbeterd. Teamleiders kunnen daarop gaan sturen. De 
heer Filipkowski geeft aan dat er een brief naar de leveranciers zal gaan met informatie over het 
nieuwe, bovenbeschreven proces. 
 

5. Datum volgend overleg 
Voorstel was 17 oktober 2018. Dit overleg is niet doorgegaan. 
 

6. Rondvraag en sluiting 
Geen vragen 


