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Geachte leden van de Provinciale Staten, 

Hierbij presenteren wij u het plan voor de controle van de rekening over 
het boekjaar 2012. Dit document geeft u een samenvattend overzicht van 
de manier waarop wij de accountantscontrole over 2012 zullen uitvoeren. 

In ons controlewerk zullen wij bijzondere aandacht schenken aan de grip 
op de fmanciële positie en de ontwikkeling van de interne beheersing: 

• Liquiditeitsmanagement en de wet HOF. 
• Gevolgen van het verplicht stellen van schatkistbankieren. 
• ILG: afrekening ILG in 2012 (inclusief effecten op voorraad grond 

Oostvaarderswold) en de financiële verwerking van het natuurakkoord. 
• Waardering van de deelnemingen en risico's verbonden partijen. 
• Opzet en kwaliteit van de interne controles. 
• Invulling baten en lastenstelsel. 

In het controleplan hebben wij vorenstaande nader uitgewerkt. Onze 
controleaanpak is op maat gemaakt. Met deze aanpak kunnen wij u ook 
feedback geven over andere bevindingen die wij hebben geconstateerd, 
vertaald in relevante aanbevelingen. Wij ontvangen graag uw reactie op dit 
document. Voor een succesvolle controle is het belangrijk dat dit 
controleplan in alle opzichten geschikt is voor uw provincie. Wij hebben de 
inhoud van dit controleplan dan ook nader met uw werkgroep planning en 
control besproken op 17 oktober 2012. 

Met vriendelijke groet, 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door W.J.J. Verdegaal-Ong RA 
088-7925282, willeke.ong@nl.pwc.com 
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1. De kwaliteit van de controle waarnaar u op zoek bent 
De diepte en de relevantie van de controle zijn belangrijk. Door 
onze bevindingen en aanbevelingen waar mogelijk te koppelen aan 
uw kernvraagstukken, helpen wij u meer waarde uit de controle te 
halen. 

1,1, Uw behoefien en verwachtingen 
U hebt ons in alle openheid verteld over uw behoeften en verwachtingen, en 
over uw waarnemingen van onze prestaties tijdens de controle van vorig jaar. 
Wij hebben goed naar uw feedback geluisterd en begrijpen dat u wilt 
samenwerken met een accountantsorganisatie die: 

l ' w behoefte On/.e invul l ing 
Zich onafhankel i jk ten opzichte van 
het college en de ambtelijke 
organisatie positioneert en die 
'meer -̂ 'an PS zou mogen z i jn ' 

• Periodiek overleg met de werkgroep 
planning en control. 

• Uitkomsten interim-controle ook 
toelichten aan de werkgroep planning 
& control. 

De adviesfunctie ste\ig oppakt en u 
ook di t gevoel geeft 

Wij geven een brede invulling aan onze 
adviesrol. Wij stellen hiervoor concreet 
voor: 
• Periodiek overleg met de werkgroep 

planning en control. 
• Eventueel nadere toelichting en 

presentatie over specifieke 
onderwerpen. 

• Helder kritische rapportages met onze 
adxiezeii. 

Een accountant met zicht op de 
ontwikkel ingen binnen de 
provincie. 

U hebt aangegeven dat u op zoek bent naar 
een accountant die provincie Flevoland 
goed kent. Het controleteam is opgebouwd 
uit medewerkers met jarenlange ervaring 
met de controle van provincie Flevoland. 
Bij besprekingen met provinciale staten zal 
altijd een ervaren teamlid aanwezig zijn 
met veel kennis van provincie Flevoland. 
Vanuit het controleteam zal in ieder geval 
Sytse Jan Dul (6 jaar betrokken bij de 
controle van provincie Flevoland) aanwezig 
zijn. 

Een duidelijk aan u gericht advies 
geeft in zijn rapportages (top lo 
bevindingen en adviezen) 

Schriftelijke vTagen helder weet te 
beantwoorden 

U ondersteunend als onderdeel van 
het kritisch geweten voor u ten 
behoeve van uw controlerende taak 

Onze rapportage geeft in overzichtelijke 
vorm samenvattingen van onze 
belangrijkste adviezen. Dit in de vorm van 
onze "belangrijkste bevindingen". 

Voor een optimale beantwoording 
bespreken we vragen en 
conceptbeantwoording met uw werkgroep 
planning en control. Door kennis van de 
organisatie en de mensen, kunnen we onze 
inbreng doelgericht opstellen. 

Onze controleverklaring en 
accountantsverslag kunt u gebruiken in uw 
afweging om de rekening vast te stellen en 
GS decharge te geven over het gevoerde 
beleid in het verantwoordingsjaar. 

De controleverklaring geeft ons oordeel 
weer over de getrouwheid en 
rechtmatigheid van de rekening. Het 
accountantsverslag bevat de motivatie van 
ons oordeel aangevuld met de speerpunten 
en belangrijkste aandachtsgebieden. 
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1.2, Uw plannen begrijpen 
Wij hebben met de organisatie gesproken over de plannen van de provincie 
Flevoland, alsmede waarnemingen gedaan voortkomend uit de controle van 
vorig jaar en de wijzigingen in wet- en regelgeving geëvalueerd. Uit dit proces 
begrijpen wij dat een aantal strategische onderwerpen van belang zullen zijn 
voor onze controle (inclusief maar niet beperkt tot): 

Een gezonde financiële positie met in 2012 nadrukkelijke aandacht voor 
liquiditeitsmanagement, de Wet Hof en schatkistbankieren. 
Afrekening ILG en (financiële) gevolgen van het Natuurakkoord. 
Toekomst Oostvaarderswold. 
Vorming van de Regionale uitvoeringsdiensten. 
Decentralisatie van jeugdzorgtaken. 

1,3, Uitwisseling van relevante informatie 
Onze primaire verantwoordelijkheid als uw accountant is het vormen van een 
oordeel over de rekening van de provincie Flevoland voor het jaar dat eindigt op 
31 december 2012. Tijdens de uitvoering van de controle zullen wij ook andere 
waardevolle informatie over de provinciale wensen en plannen verkrijgen. Door 
ons te focussen op deze wensen en plannen, en door dit te combineren met onze 
eigen ervaringen, kunnen wij u die informatie verstrekken die voor u. 
Provinciale Staten, het ambtelijk apparaat en belanghebbenden relevant is. 
Hieronder ziet u om welke mogelijke onderwerpen het gaat. 

Voor de 
gchniikers 

Voor de staten 
en werkgroep 
planning en 
control 

14' 

Voor de 
amhteliikc 

Onafhankelijk oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid 
van de jaarrekening en SiSa bijlage van 2012 waardoor de 
gebruikers in staat zijn objectief te oordelen over: 
• wat er met het provinciegeld bereikt is; 
• de risico's ten aanzien van financiering van de provincie; 
• de financiële positie van de provincie; 
• het voldoen aan wet- en regelgeving bij de totstandkoming 

van transacties. 

14 

Onafhankelijke zekerheid dat de rekening een getrouw beeld 
geeft en in overeenstemming is met het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). 

Objectieve feedback op verslaggevingbelcid en schattingen van de 
gedeputeerde staten. 

Communiceren van gebieden met een hoog controlerisico en het 
uitleggen van de gevolgen voor onze controleaanpak. 

Rapporteren van significante tekortkomingen in de inteme 
beheersing en het belangrijkste financiële systeem. 

Signalering van wat ons verder opvalt in de provinciale 
organisatie. 

Proactieve communicatie van (potentiële) discussiepunten door: 

• tijdige onderkenning en een oplossingsgerichte aanpak 
• korte lijnen met Willekc Ong, Sjtsc Jan Dul en het 

controleteam. 

Regelmatig in gesprek over nieuwe onderwerpen. 

Regelmatig verstrekken van updates over toekomstige 
(markt)ontvvikkelingen in wetgeving, regelgeving en belastingen. 

Communiceren over risico's die niet voldoende worden afgedekt 
en over andere zaken die ons tijdens de controle zijn opgevallen. 

Voortdurend ons serviceniveau beoordelen door het voeren van 
evaluatiegesprekken en spoedige reacties op de feedback op onze 
dienstverlening. 
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2. Risico ^s als uitgangspunt 
B\j het opstellen van onze controleaanpak houden w\j rekening met 
de inteme en exteme factoren die relevant zyn voor provincie 
Flevoland. Door deze aanpak voegen wij diepte en relevantie toe 
aan onze controle. Bovendien zorgen wy ervoor dat alle mogelijke 
risico's voor de financiële verslaggeving in kaart worden gebracht 
en dat deze risico's op adequate wyze worden geadresseerd. 

2.1, Onze kennis van de belangrijkste risico 's 
Wij streven ernaar om onze service te bouwen rond de bedrijfsvoering. Onze 
controleaanpak voor provincie Flevoland begint dan ook met begrip van uw 
bedrijfsomgeving. Wij hebben onze documentatie geactualiseerd aan de hand 
van de ingewonnen informatie en kennis uit eerdere controles en andere 
diensten. Op basis hiervan hebben wij de ontwikkelingen in kaart gebracht die 
relevant zijn voor uw organisatie. Dit hebben wij weergegeven in de figuur 
hiernaast. Deze ontwikkelingen nemen wij in ogenschouw bij het uitwerken van 
onze controleaanpak. 

2.2, Het destilleren van de risico's voor de 
financiële verslaggeving 

Vanuit de geïdentificeerde ontwikkelingen hebben wij de volgende belangrijke 
risico's binnen uw organisatie gedestilleerd die naar onze mening gevolgen 
kunnen hebben op uw jaarrekening: 

Liquiditeitsmanagement en de wet HOF. 
Gevolgen van het verplicht stellen van schatkistbankieren. 
ILG: afrekening ILG in 2012 (inclusief effecten op gronden 
Oostvaarderswold) en de financiële verwerking van het natuurakkoord. 
Waardering van de deelnemingen en risico's verbonden partijen. 
Invulling baten -en lastenstelsel. 
Interne sturing op balansrekeningen. 
Kwaliteit interne controles. 
Uitkomsten verbeteringen interne beheersing (o.a. planning en control). 

In hoofdstuk 3 gaan wij in op deze financiële verslaggevingrisico's en de invloed 
hiervan op onze controle. In hoofdstuk 6 gaan wij in op hoe wij omgaan met het 
fraude risico en door het management getroffen maatregelen tegen fraude. 

• Rijksbezuinigingen 
• Wet Hof en schatkistbankieren 
• Decentralisatie Jeugdzorg 
• Gevolgen Natuur akkoord 
• Regionale uitvoeringsdiensten 

Macro-
economische 
omgeving 

Regel
geving 

• Samenwerking P3 
• Doorontwikkeling interne beheersing 
• Beheersing verbonden partijen. 

Doelstellingen 

Concur
rentie 

Waarderings 
grondslagen 

Economisch 
prestaties 

Risico profiel 

Financiële 
positie 

Organisatorisch 
ontwerp 

Corporate 
Govemance 

Burger 

IVlensen 

Innovatie f 
Supply Chain 

Sociaal, 
omgevingen 
ethisch 

• Liquiditeitsmanagement 
• Waardering deelnemingen/risico's 
verbonden partijen 
• Reservepositie 

Innovatie 
ICT ontwikkelingen 
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3. Enkele speerpunten nader uitgewerkt 
Geïdentificeerde risico's 

Gevolgen van de Wet 
HOF 

risk 
Less 
risk 

Ovenvegingen voor deze observatie 

Gevolgen van het verplicht 
stellen van 

schatki.stbankieren 

Less 
risk 

More 
risk 

ILG - natuurakkoord 

4^ More 
r i * 

Less 
risk 

De nog in te voeren Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet 
HOF) dwingt de provincie zich te houden aan de door het Rijk 
bepaalde norm voor het EMU-saldo met als gevolg dat de 
investeringen mogelijk onder druk komen te staan. 

Wij verwachten dat in de toekomst meer aandacht zal uitgaan 
naar de liquiditeitsstromen van overheden in verband met de 
bewaking van het EMU-saldo. Deze mag op macroniveau de 3% 
grens niet overschrijden. De periodieke bewaking van de 
financiële positie en financiële sturing op liquiditeiten en het 
EMU-saldo wordt hierdoor steeds belangrijker. 

Daarnaast heeft het verplicht stellen van schatkistbankieren tot 
gev̂ olg dat de provincie haar geldmiddelen tegen een lager 
rendement moet onderbrengen bij het Rijk. 

Vergeleken met het huidige rendement op de uitstaande 
geldmiddelen zal schatkistbankieren leiden tot rentederving. 

Met ingang van 2011 wordt de doeluitkering ILG naar 
verwachting omgezet in een decentralisatie-uitkering via het 
provinciefonds. Over de wijze van omzetting bestaat nog 
onduidelijkheid. De verwervingen en uitgaven die hebben 
plaatsgevonden tot en met 2010 moeten nog worden afgerekend 
op basis van het jaarlijkse verantwoordingsformat (PEIL) en de 
afrekening ILG. Tevens worden naar verwachting de jaren 2011 en 
2012 inzake het Natuurakkoord hierin betrokken. De afrekening 
heeft mogelijk ook gevolgen v̂ oor de (waardering van) 
aangekochte gronden Oostvaarde rswolcL  

Plan van aanpak in onze controle 
Volgen van de ontwikkelingen rond de Wet HOF en u meteen op 
de hoogte brengen zodra daar aanleiding voor is. 
Het proces van liquiditeitsbeheer en treasury beoordelen en 
waar mogelijk aanbevelingen doen voor verbeteringen. 
Het risico beoordelen op mogelijke boetes uit hoofde van 
overschrijding van het EMU-saldo. 
Bespreken van de voortgang van de intern voorgestelde 
maatregelen ter voorkoming van het overschrijden van de EMU-
norm. 
Nagaan of de begroting 2013 EMU-proof is. 
Vooraf toetsen of de voorstellen passen binnen de wettelijke en 
provinciale kaders. 
In kaart brengen van mogelijke gevolgen voor de provinciale 
doelstellingen en ambities in samenspraak met de organisatie. 
Volgen van de ontwikkelingen rond schatkistbankieren en u 
meteen op de hoogte brengen zodra daar aanleiding voor is. 
Vooraf toetsen of de voorstellen passen binnen de wettelijke en 
provinciale kaders. 
In kaart brengen van mogelijke gevolgen voor de 
meerjarenbegroting, provinciale doelstellingen en ambities in 
samenspraak met de organisatie. 
In beeld brengen welke gevolgen de omzetting naar de 
decentralisatie-uitkering heeft voor de verwerking van de ILG-
transacties in de rekening. 
Beoordelen afrekening ILG in 2012 (inclusief verwerking in de 
provinciale cijfers); 
Toetsen of de transacties op juiste manier zijn verwerkt; 
Beoordelen waarderingsrisico's inzake gronden 
Oostvaarderswold 

2012 2011 
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4. Aansluiten op de interne controlewerkzaamheden 
De reikwijdte van de controle is zo ontworpen dat er voldoende 
controle-ir\formatie wordt verkregen voor alle materiële posten in de 
rekening, waarby wy aansluiten op de aanwezige inteme controle 

4,1, Onze materialiteit 
Bij de planning van onze activiteiten houden wij rekening met materialiteit. Wij 
beschouwen een afwijking als materieel wanneer het mogelijk is dat gebruikers 
van de jaarrekening hun beslissingen en acties laten beïnvloeden door de 
geconstateerde afwijkingen. 

De materialiteitsgrens voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid is door u, 
conform het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, voor fouten 
vastgesteld op 1% van de lasten en toevoegingen aan de reserves voor 
onzekerheden vastgesteld op 3% van de lasten en toevoegingen aan de reserves in 
de jaarrekening. Op basis van de begroting 2012 bedraagt dit ruim € 2,2 min. 
resp. € 6,6 min. 

Voor de bevindingen van de controle van de SiSa regelingen gelden op grond van 
het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden ('BADO') zwaardere 
rapporteringstoleranties dan voor andere onderdelen van de reguliere 
jaarrekening. De financiële grens is afhankelijk gesteld van de omvangsbasis van 
de regeling. De omvangsbasis wordt gebaseerd op de gevraagde indicator. Bij een 
gevraagde indicator van "bestedingen gedurende het jaar" wordt de 
omvangsbasis bijvoorbeeld gevormd door de bestedingen in de regeling. De 
financiële grens is per specifieke uitkering: 

• € 10.000 indien de omvangsbasis kleiner dan of gelijk is aan € 100.000; 
• 10% indien de omvangsbasis groter dan € 100.000 en kleiner dan of gelijk 

aan € 1.000.000 is; 
€ 100.000 indien de omvangsbasis groter dan € 1.000.000 is. 

Deze rapporteringstolerantie heeft geen consequenties voor de omvang en aard 
van de controle van specifieke uitkeringen. Het gaat alleen om het rapporteren 
van de waargenomen fouten en onzekerheden voortkomende uit de 
accountantscontrole. 

4,2, Samenwerking met de inteme 
controlefunctie 

Tijdens onze controle maken wij gebruik van het werk van de door de directie 
ingestelde interne controle. De betrokkenheid bestaat uit: 

• een gecombineerde risicoanalyse en aanpak; 
• de beoordeling van de planning van de uitvoering, documentatie en 

rapportage door de interne controle; en 
• de beoordeling van de procedures uitgevoerd door de interne controle 

afdeling om hier mogelijk op te kunnen steunen. 

Wij hebben met de afdeling financiën en de interne controlefunctionaris 
besproken in hoeverre wij gebruik kunnen maken van de door hen uitgevoerde 
procedures, waarbij de reikwijdte van ons controlewerk zal worden afgestemd. 
Tevens zal tijdens de interim-controle en tussentijdse SISA controle (november 
2012) worden gekeken naar de kwaliteit van de interne controles. 
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5. Wij beoordelen de kwaliteit van de controleomgeving 
Wy beginnen in de voorbereidende fase van onze controle met het 
actualiseren van onze kennis van de processen en financiële 
transacties van provincie Flevoland. Daarby identificeren wij 
mede aandachtsgebieden. De uitkomst van deze analgse is de basis 
voor het bepalen van de omvang van de te testen inteme 
controlemaatregelen. 

Sol' Planning & Control-cyclus centraal voor 
betrouwbare informatievoorziening 

Betrouwbare informatievoorziening is essentieel om uw doelstellingen te 
behalen. De Planning & Control-cyclus is daarin een belangrijk proces voor 
onze controle en uw informatie. Ieder jaar bespreken we dit proces met de 
organisatie en testen we de werking hiervan om de betrouwbare 
informatievoorziening te borgen. Optimaal gebruik maken van de interne 
beheersing om de doeltreffendheid en doelmatigheid van onze controle te 
verhogen 

Een interne beheersing van hoge kwaliteit legt de basis voor een efficiëntie 
controle, met een optimaal resultaat en een minimum aan verstoring voor uw 
ambtelijke organisatie. Bij die controle staan vier vragen centraal: 

1. Welke risico's dient de provincie te beheersen? 
2. Hoe beheerst de provincie deze risico's en zijn de genomen maatregelen 

adequaat voor de beheersing van gesignaleerde risico's? 
3. Welke verbeteringen zijn noodzakelijk of mogelijk in het aanwezige 

beheersingskader van de provincie? 
4. Kunnen wij voor de controle optimaal steunen op de huidige 

beheersmaatregelen? 

Het formuleren van de antwoorden op die vragen leidt in de praktijk tot een 
doelmatige en doeltreffende controle. Hoe beter wij de organisatie kennen, hoe 
effectiever de vragen gesteld en beantwoord kunnen worden. 

Daar waar we niet kunnen terugstallen op uw interne beheersing, voeren we een 
diepgaandere controle op de transacties uit. We richten onze aandacht dus 
vooral op die risico's met een mogelijke materiële impact op de rekening. Het 
intern controleplan en de resultaten van de interne controles zijn 
medebepalend voor de uiteindelijke afweging. 

5,2, EDP-audit maakt integraal onderdeel uit 
van onze controle 

Verdere digitalisering van de bedrijfsprocessen zorgt voor een toenemende 
nadruk op de EDP-audit, inmiddels een standaardonderdeel van onze 
controleaanpak. 

Dat controlewerk steunt toenemend op geautomatiseerde systemen. Voor 
Flevoland is nog niet sprake van verdergaande digitalisering van processen. 
Derhalve zullen wij onze werkzaamheden voorlopig beperken tot het 
beoordelen van de generieke beheersmaatregelen rondom geautomatiseerde 
systemen. De werkzaamheden in het kader van de EDP-audit staan niet op 
zichzelf maar houden direct verband met onze accountantscontrole, en zeker 
ook met onze natuurlijke adviesfunctie en bestuursondersteuning. De 
doelstelling is hetzelfde, namelijk het realiseren van een optimale 
(risico)beheersingsomgeving. 

PwC Pagina 9 van 15 



Planning & Control 

Zekerheid ontlenen aan 
manier waarop management 
de organisatie bestuurt 

Operationele 
processen en 
systemen 

Transacties 

Slechts spitten in processen, 
systemen en transacties 
waar noodzakelijk 

Ve'd eoer coels;e -ge" 
be'̂ oeften en risico s 

PwC Pagina lo van 15 



6. Hoe fraude aan te pakken 
Gedurende het jaar zullen wij het onderwerp fraudepreventie aan de 
orde stellen. Wij zullen kritische vragen stellen over hoe u het risico 
van fraude beperkt en welke maatregelen u hebt genomen om fraude 
te ontdekken. 

6.1, Onze voorlopige frauderisicobeoordeling 
De figuur rechts geeft de mogelijke gebieden van fraude weer. De primaire 
verantwoordelijkheid voor het voorkomen en opsporen van fraude en 
onjuistheden berust bij GS en de directie. 

Wij hebben geen verhoogde risicogebieden geïdentificeerd. 

6.2, Onze geplande reactie 
Onze controlestandaarden verplichten ons om controlewerkzaamheden met 
betrekking tot het risico van fraude uit te voeren. Wij zullen tijdens onze controle 
voor provincie Flevoland de volgende aan fraude gerelateerde werkzaamheden 
uitvoeren: 

• het bevragen van de directie en anderen; 
• evalueren van de interne beheersingsmaatregelen en systemen in relatie 

tot fraude; 
• het evalueren van de argumenten voor significante ongebruikelijke 

transacties; 
• het beoordelen van schattingen in verband met mogelijke sturing; 
• het beoordelen van de juistheid van handmatige journaalposten; 
• zorgen voor een passend niveau van professioneel-kritische houding 

tijdens het controleproces. 

Figuur: Illustratieve gebieden van fraude 

Ook willen wij de meldingen die via de klokkenluiderprocedure zijn ontvangen 
beoordelen. Waar en indien van toepassing, zullen wij u ook voorzien van 
aanbevelingen die de bescherming tegen fraude van provincie Flevoland zullen 
verbeteren. 

Wij merken op dat wij onze controlewerkzaamheden dusdanig plannen dat wij 
een redelijke mate van zekerheid, maar geen absolute mate van zekerheid, 
verkrijgen omtrent het bestaan van een materiële fout(en) in de jaarrekening 
(inclusief materiële fouten vanuit onvolkomenheden in de administratie of 
fraude). Binnen deze context zal onze controle geen gedetailleerde analyse van 
individuele transacties omvatten. Houdt u er rekening mee dat wij een element 
van 'onvoorspelbaarheid' in onze controletesten opnemen. Als zodanig is het 
mogelijk dat wij extra procedures moeten uitvoeren die hierboven niet 
beschreven staan. 
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7. Hoe ziet onze samenwerking eruit 
Om te komen tot een effectieve en efficiënte controle die in alle 
opzichten aan uw verwachtingen voldoet, maken wij duidelijke 
afspraken. Onze onqfhankelijke samenwerking en gemaakte 
afspraken zijn de belangrijkste focus van dit hoofdstuk. 

7.1, Duidelijke tijdsplanning en communicatie 
Frequente communicatie is essentieel om goed op de hoogte te zijn en te blijven 
van de punten die van belang zijn voor uw organisatie (en om zo verrassingen te 
voorkomen). Dit biedt ook de gelegenheid om u bij te praten over externe 
ontwikkelingen die uw financiële verslaglegging beïnvloeden. Tegelijkertijd 
informeert u ons over de situatie en ontwikkelingen binnen uw organisatie, 
waardoor wij onze controleaanpak waar nodig kunnen aanpassen. 

De figuur rechts geeft u een overzicht van ons controleproces. De geplande 
communicatiemomenten met uw werkgroep planning en control vormen de 
basis voor het schema dat wij met u hebben afgesproken. 

7.2, Handhaving van onze onafhankelijkheid 
Wij zijn als uw accountant het verlengstuk van uw controlerende taak. Met het 
verstrekken van de controleverklaring en ons accountantsverslag brengen wij u 
verslag uit over de getrouwheid en rechtmatigheid van de door GS vastgestelde 
rekening ten behoeve van uw decharge. Wij baseren onze controle op informatie 
uit stukken van en interviews met de ambtelijke organisatie. 

Tijdens onze werk bouwen we een professionele relatie op met medewerkers van 
de ambtelijke organisatie. Daarbij blijven we scherp op u, maar minstens zo op 
onze kritische blik die we in de praktijk brengen als we bijvoorbeeld tijdens onze 
controle onze feitelijke bevindingen toetsen door hoor- en wederhoor. Onze visie 
op de eventueel te nemen acties verwerken wij in onze rapportages aan u. De 
mogelijke afwijkende visie van GS en de ambtelijke organisatie zidlen wij ook 
hierin opnemen. 

In ons jaarlijkse accountantsverslag zullen wij in alle openheid en transparantie 
beschrijven hoe wij hebben gewerkt met de ambtelijke organisatie en bevestigen 
dat wij als uw accountant onafhankelijk hebben gefunctioneerd. 

Binnen PwC en de accountancy in zijn algemeen gelden strenge eisen ten aanzien 
van de onafhankelijkheid van de accountant. Zo worden teamleden die 
bijvoorbeeld een familieband hebben met beslissers binnen de provincie direct 
vervangen en rouleren we de verantwoordelijke eindpartner maximaal om de 
tien jaar. 

Ieder verzoek voor een aanvullende opdracht van de provincie toetsen wij aan de 
strenge regels rondom onze onafhankelijkheid en gaan met u in gesprek over 
eventuele onacceptabele verstrengeling. 
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Tussentijdse SiSa controle 

Bespreking managementletter 
Werkgroep planning en control 
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7'3' Voorstel communicatieschema 
Communicatie Provincie Flevoland Pvv( 
Presentatie en mondelinge 
toelichting van het controleplan 
Presentatie en mondelinge 
toelichting van de 
managementletter naar 
aanleiding van de interim 
controle 

Werkgroep planning en 
control 
Werkgroep planning en 
control 

Willeke Ong en 
Svtsc Jan Dul 
Willeke Ong en 
Sytse Jan Dul 

Aanv^ullende mondelinge 
toelichting in commissies indien 
gewenst 

Afhankelijk van het 
onderwerp 

Afliankelijk van 
het onderwerp 
zal, naast Willeke 
Ong en/of Sytse 
Jan Dul, ook een 
specialist 
aanwezig zijn 

Presentatie en mondelinge 
toelichting van het concept 
accountantsverslag en onze 
controleverklaring naar 
aanleiding van de 
jaareindecontrole 

Werkgroep planning en 
control/Provinciale 
Staten 

Willeke Ong en 
Sytse Jan Dul 

Evaluatie Werkgroep planning en 
control 

Willeke Ong en 
Sytse Jan Dul 
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8. Uw controleteam is ongewijzigd 
Ons team dat de t{fgelopen jaren de controle uitvoerde zet de 

prettige samenwerking graag voort. De qfgelopen jaren werkten 
wij intensief samen met alle geledingen binnen uw provincie en 
bouwden zo heel veel kennis op van uw organisatie. Wy zyn 
onqfhankelijk en geven u onze objectieve mening. Daamaast 
streven wij emaar om continuïteit in ons team te behouden. 

8.1, Een team dat goed past bij provincie 
Flevoland 

Ons team streeft ernaar voor u beschikbaar te zijn wanneer nodig. Hiernaast 
vindt u een overzicht van de ervaren leden van het controleteam. U kunt hen op 
elk moment bereiken. Het team blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. In 
verband met de afwezigheid van Henk Boshove zal Willeke Ong zijn rol tijdelijk 
blijven vervangen. 

8.2, Regelmatige evaluatie als basis voor 
verbetering 

In paragraaf i . i hebben wij u gewezen op de verbeteracties die wij hebben 
ondernomen op basis van de besprekingen van vorig jaar met u. De evaluatie 
verloopt open en eerlijk. Dit is belangrijk voor de optimalisatie van onze 
dienstverlening, en voor u. Om ervoor te zorgen dat u ieder jaar baat heeft bij 
de toegevoegde waarde van de controle, streven wij ernaar om het proces 
tijdens en na de controle samen met het management te evalueren. Via diverse 
evaluatiegesprekken, vragen wij uw ervaringen, en uw eventuele 
verbetersuggesties, met ons te delen. 
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9. Gezamenlijk streven naar kostenbeheersing 
Wy zien de ambitie om een effectieve en efficiënte controle uit te 
voeren als een gezamenlijke inspanning. Samen met de directie 
hebben wij een robuuste maar kostenefficiënte controleaanpak 
gepland. 

9.1. Onze aannames 
Bij onze werkzaamheden gaan wij ervan uit dat er geen verdere veranderingen 
in de reikwijdte van onze controle plaatsvinden en dat het management de 
vereiste informatie verschaft en toegang tot relevante medewerkers verleent in 
overeenstemming met onze verwachtingen en tijdschema's. Alle activiteiten 
met betrekking tot speciale of specifieke projecten zullen afzonderlijk in 
rekening worden gebracht in overeenstemming met afzonderlijke 
opdrachtbrieven. 

Wij zien het bewaken van de kosten voor de jaarrekeningcontrole als een 
gezamenlijk streven. Naast goed begrip van de reikwijdte van de opdracht, is 
helderheid over de oplevering van benodigde informatie relevant. 

De provincie kan zelf bijdragen aan lagere controlekosten door ervoor te zorgen 
dat de organisatie zichzelf deels kan controleren. Belangrijk bijkomend 
voordeel is, dat de provincie door deze controlemaatregelen de financiële 
risico's beter kan beheersen. Dit wordt door Flevoland ook meegenomen in het 
proces van de v^erbetering van de interne beheersing. Naar aanleiding van de 
controle van de rekening 2011 hebben wij de volgende afspraken voor 2012 
gemaakt: 

Door de ambtelijke organisatie worden tijdig interne controles uitgevoerd 
rechtmatigheid en diverse aspecten van getrouwheid. 

Er worden interne controles uitgevoerd op de SiSa-regelingen (zowel 
getrouwheid als rechtmatigheid), dit met aandacht voor afgesproken 
belangrijke aspecten (o.a. regelgeving concreet uitwerken, onderbouwing 
geleverde prestatie, adequate documentatie). 

op 

- Bij de start van de jaarrekeningcontrole is een volledig controledossier voor 
ons beschikbaar 

9,2, De te leveren prestaties 
Wij verstrekken de volgende rapportages: 

ons oordeel over de jaarrekening 2012; 
managementletter ten behoeve van de directie (en afschrift aan GS en 
PS) waarin een update aan bod komt van de interim bevindingen; 
ons accountantsverslag, met een samenvatting van de bevindingen van 
onze controle; 
controleverklaringen bij bijzondere subsidieverantwoordingen. 

Er worden reeds tussentijds door de organisatie controles uitgevoerd op de 
diverse tussenrekeningen. 
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