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11 (of 18) januari 2023 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
 

In het kader van de jaarrekeningcontrole 2022 van 
de provincie Flevoland brengt Ernst & Young (EY) 
Accountantsverslag uit omtrent de bevindingen 
naar aanleiding van hun tussentijdse 
werkzaamheden. Deze bevindingen biedt EY 
accountants aan via de boardletter en EY licht de 
bevindingen graag nader toe  
 
De toelichting heeft een meerwaarde ten opzichte 
van enkel schriftelijke informatie doordat de 
statenleden in de gelegenheid worden gesteld om 
vragen te stellen aan de accountant. 
 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

In de boardletter rapporteert de accountant over 
de voortgang van hun controle, recente 
ontwikkelingen en hun visie op de provinciale 
interne beheersing inclusief een overzicht van hun 
bevindingen en aanbevelingen op het gebied van 
de provinciale administratieve organisatie.  
 
De tussentijdse bevindingen vloeien voort uit hun 
werkzaamheden in voorbereiding op de 
jaarrekeningcontrole. 
 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
 

EY accountants verzorgt een mondelinge 
toelichting op de boardletter.  
 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
 

60 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
 

Jaarlijks biedt EY accountants haar tussentijdse 
bevindingen op de jaarrekeningcontrole via een 
boardletter aan. De controle wordt uitgevoerd 
overeenkomstig het controleplan van EY. Vorig jaar, 
op 12 januari 2022 is de Boardletter 2021 in de 
commissie EMS toegelicht. 
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Het controleplan 2022 van EY accountants is/wordt 
in de LIS van week 50 aangeboden, waarvan het 
concept in de commissie EMS van 23 november 
2022 is behandeld. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
 

- Boardletter 2022 Provincie Flevoland, 
namens EY Accountants 

- Bestuurlijke reactie op de Boardletter 2021, 
namens GS  

Wie verzorgt de beeldvorming? 
 

Namens EY accountants, de heer de Vries en de 
heer Thus. 
 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, Gedeputeerde Hofstra (Financiën), en indien 
beschikbaar Gedeputeerden van Gaal (inkoop), 
Fackeldey (IT).  
 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
 

Geen. 
Na afronding van de jaarrekeningcontrole 2022 
rapporteert EY accountants afzonderlijk over de 
bevinding en haar oordeel over de financiële 
rechtmatigheid en het getrouwe beeld. De 
behandeling van de bevindingen en het oordeel 
van EY accountants staat gepland voor mei 2023. 
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