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1.

Beslispunten

1. De Offerteaanvraag Accountantsdiensten 2015-2018, met daarin opgenomen het Programma van Eisen zoals bedoeld in artikel 2 van de Controleverordening Provincie Flevoland 2012, vast te stellen.
2.

Inleiding

Het lopende contract met de accountant eindigt met de controle over het boekjaar 2014. Het contract met de huidige accountant (PwC) had een initiële looptijd van 2010-2013 met de optie voor 2 x 1 jaar verlenging. De staten hebben
besloten om gebruik te maken van één verlengingstermijn van 1 jaar, zijnde
boekjaar 2014. Ondanks tevredenheid over de dienstverlening van de huidige
accountant is vanwege de wens om het contract met de accountant synchroon te
laten lopen met de (nieuwe) statenperiode besloten om vanwege de aanstaande
statenverkiezingen (maart 2015) te starten met een nieuwe aanbesteding en
geen gebruik te maken van de laatste verlengingsoptie van een jaar.
Voor het boekjaar 2015 moet de accountant dus opnieuw aanbesteed worden en
wel zodanig dat er per 1 juni 2015 met de opdracht gestart kan worden
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3.

Beoogd effect

Het vaststellen van de Offerteaanvraag Accountantsdiensten 2015-2018 ten
behoeve van de Europese aanbesteding van het nieuwe contract voor accountantsdiensten met ingang van de controle over het boekjaar 2015.
4.

1.1

Statenvoorstel

1.2

1.3

1.4

Argumenten

Provinciale Staten is (bestuurlijk) opdrachtgever van de accountant
Op basis van artikel 217 van de Provinciewet alsmede artikel 2 van de Controleverordening Provincie Flevoland 2012 wordt de opdracht voor de accountantscontrole verstrekt door Provinciale Staten.
Het college bereidt de aanbesteding voor
Op basis van artikel 2 van de Controleverordening Provincie Flevoland 2012
bereidt het college in overleg met Provinciale Staten de aanbesteding van
de accountant voor. Het college heeft hier invulling aan gegeven door het
instellen van een ambtelijke werkgroep die samen met het begeleidingsteam vanuit PS werkt aan de voorbereiding van de aanbesteding.
Provinciale Staten stellen het programma van eisen vast
Op basis van artikel 2 van de Controleverordening Provincie Flevoland 2012
stelt Provinciale Staten het programma van eisen vast. Omdat dit programma van eisen een integraal onderdeel van de offerteaanvraag is wordt
de volledige offerteaanvraag ter vaststelling aan PS voorgelegd.
De offerteaanvraag is op een aantal punten gewijzigd
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte tot de voorgaande offerteaanvraag (die ten grondslag ligt aan het huidige contract) beperken zich tot:
- Scheiding controlediensten en andere werkzaamheden: op 22 oktober
2014 heeft de commissie PenC de wens uitgesproken om een expliciete
scheiding aan te brengen tussen controlediensten en andere werkzaamheden (waaronder advies). Dit is verwerkt in de offerteaanvraag.
Het is de accountant in de nieuwe contractperiode niet toegestaan om
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andere diensten te verrichten die niet als controlediensten zijn aan te merken.
Aansprakelijkheid: Bij de voorgaande aanbesteding, alsmede de aanbesteding van andere
provincies, is de aansprakelijkheidsstelling een struikelblok gebleken. Om die reden is ervoor gekozen om de aansprakelijkheid te verlagen van € 1,0 miljoen naar € 0,5 miljoen.
Verlagen drempel voor kleinere kantoren: de Staten hebben de wens geuit om kleinere
accountantskantoren ook de mogelijkheid te bieden om zich in te schrijven. Door de uitgebreide referentie eisen te vervangen door vereiste kerncompetenties wordt deze mogelijkheid geboden.
Actualisatie wet- en regelgeving: sinds de vorige aanbesteding is de Aanbestedingswet
gewijzigd, alsmede de regelgeving voor accountants. In deze offerteaanvraag zijn de relevante wijzigingen verwerkt.
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-

5.

Kanttekeningen

-

6.

Door de aankomende Statenverkiezing wordt de offerteaanvraag nog vastgesteld door de
huidige Staten maar zal de nieuwe Staten de nieuwe accountant kiezen en benoemen.

Vervolgproces

Na vaststelling van de offerteaanvraag zal deze gepubliceerd worden op TenderNed waarmee het
inschrijftraject start. De planning is dat op 29 april 2015 een gunningsbesluit aan PS wordt voorgelegd.
7.

Advies uit de Commissie

Volgt na commissiebehandeling
8.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 november 2014, nummer 1664029.
1.

BESLUITEN:
De Offerteaanvraag Accountantsdiensten 2015-2018, met daarin opgenomen het Programma van Eisen zoals bedoeld in artikel 2 van de Controleverordening Provincie Flevoland
2012, vast te stellen.

Statenvoorstel

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 17 december 2014.
griffier,
9.

voorzitter,

Bijlagen

Offerteaanvraag Accountantsdiensten 2015-2018 (1648784)
10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
secretaris,

voorzitter,

