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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2561673* 
 
Onderwerp 
Voornemen tot gunning controleopdracht accountantsdiensten 2020-2023  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor:  
 
1. Beslispunten 

1. Ernst & Young Accountants LLP (hierna “EY”), statutair gevestigd te 
Rotterdam, met ingang van 1 mei 2020, onder voorbehoud van zorg-
vuldige afronding van de gunningsprocedure, aan te wijzen als accoun-
tant van de provincie Flevoland, zoals bedoeld in artikel 217 van de 
Provinciewet, uitgaande van een contract voor de wettelijk verplichte 
accountantscontrole voor de boekjaren 2020 tot en met 2023, met een 
verlengingsoptie voor nog eens twee keer één jaar; 

2. De inschrijvers op de hoogte te stellen van dit door Provinciale Staten 
genomen besluit; 

3. De bijgevoegde gunnings- en afwijzingsbrieven door de Commissaris 
van de Koning in de functie van voorzitter van Provinciale Staten te la-
ten ondertekenen. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp heeft betrekking op de wettelijk verplichte accountantscon-
trole, waarvan de verantwoording valt binnen het product 7.2.1 Provinciale 
Staten. 

 
3. Eerdere behandeling  

Ten behoeve van de Europese openbare aanbesteding met betrekking tot 
Accountantsdiensten provincie Flevoland is een Aanbestedingsleidraad op-
gesteld. De beoordelings- en kwaliteitscriteria (het programma van eisen, 
zoals bedoeld in artikel 2 van de Controleverordening Provincie Flevoland 
2012), zijnde de hoofdstukken 5 en 6 van deze leidraad, zijn op 13 novem-
ber 2019 door Provinciale Staten vastgesteld. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Het lopende contract voor accountantsdiensten (inclusief 1 jaar verlenging) 
loopt af met de controle over het boekjaar 2019. Eind 2019 is een aanbe-
stedingstraject gestart om te komen tot een nieuw contract met ingang 
van het boekjaar 2020 voor de periode 2020-2023 (met een verlengingsop-
tie van twee keer één jaar).  
Op grond van het bepaalde in artikel 217 van de Provinciewet en artikel 2 
van de Controleverordening Provincie Flevoland 2012 wordt de accoun-
tantscontrole opgedragen aan een door Provinciale Staten aan te wijzen 
accountant. Omdat het een dienstverlening betreft waarvan de geraamde 
opdrachtwaarde (over de contractperiode, inclusief verlengingsopties) het 
drempelbedrag van € 214.000 overstijgt, is een Europese aanbestedingspro-
cedure gevolgd. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na het besluit om tot gunning over te gaan zal de gunningsprocedure wor-
den afgerond en het contract worden gesloten. Overeenkomstig de huidige 
werkwijze zullen uw Staten periodiek geïnformeerd worden over de werk-
zaamheden van de accountant en de uitkomsten van haar onderzoek. 
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6. Korte toelichting op voorstel 
De gunning is voorbereid door een multidisciplinair samengestelde ambtelijke werkgroep, een 
ambtelijke beoordelingscommissie en een begeleidingscommissie van afgevaardigden uit uw 
Staten.  
 
De ambtelijke werkgroep bestond uit: 
De heer P. Liedekerken (adjunct-griffier, afdeling SGR) 
De heer M. Klomps (senior financial controller, projectleider afdeling MO) 
De heer H. Klaassen (senior inkoopadviseur, afdeling SenM) 
 
De ambtelijke beoordelingscommissie bestond uit: 
De heer G. de Vos (concerncontroller, afdeling BDO) 
De heer H. Bult (accounthouder Planning en Control, afdeling MO) 
De heer M. van der Woude (teamleider Financiële en Salarisadministratie, afdeling SenM) 
De heer B. Peters (Adviseur Verbijzonderde Interne Controle, afdeling MO) 
 
De begeleidingscommissie vanuit Provinciale Staten bestond uit: 
De heer S. Simonse (SGP) 
Mevrouw E. Müller (VVD) 
De heer E. Raap (FVD) 
De heer H. Ismaili Alaoui (GroenLinks) 

 
Naast Ernst & Young Accountants LLP heeft ook PricewaterhouseCoopers Accountants NV op 
deze Europese aanbesteding ingeschreven. Beide inschrijvingen zijn door de ambtelijke be-
oordelingscommissie en de begeleidingscommissie vanuit Provinciale Staten beoordeeld con-
form de in de vastgestelde Aanbestedingsleidraad opgenomen beoordelings- en kwaliteitscri-
teria. 
 
Er zijn geen financiële consequenties aan dit voorstel. De met de wettelijk verplichte contro-
leopdracht accountantsdiensten samenhangende geoffreerde jaarlijkse kosten ten bedrage 
van € 92.500 kunnen worden gedekt binnen het lastenbudget van het product 7.2.1 Provinci-
ale Staten, zoals opgenomen in de programmabegroting 2020 en de daarin opgenomen meer-
jarenraming.  
De totale inschrijfsom ter hoogte van € 131.575, zoals vermeld in de gunningsbrief aan EY (zie 
bijlage), bevat daarnaast de geoffreerde jaarlijkse kosten van de controle van de jaarreke-
ning van Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland die worden doorbelast 
aan deze publieke rechtspersoon én de waarde van een in de aanbesteding uitgevraagde optie 
tot inzet van aanvullende uren en controlediensten. Voor laatstgenoemde elementen behoeft 
in de provinciale begroting op dit moment geen dekking te worden gevonden. 

 
7. Beoogd effect 

Sluiten van een contract met EY voor de wettelijk verplichte accountantscontrole voor de 
boekjaren 2020 tot en met 2023, met een verlengingsoptie voor nog eens twee keer één jaar. 

 
8. Argumenten 

Op grond van de eindbeoordeling door de ambtelijke beoordelingscommissie en de begelei-
dingscommissie vanuit Provinciale Staten is in consensus vastgesteld dat de inschrijving van 
EY de economisch meest voordelige inschrijving bevat, dat wil zeggen met de beste verhou-
ding tussen prijs en kwaliteit.  
EY scoorde met name goed op de kwalitatieve onderdelen ‘Rapportage en interactie met Pro-
vinciale Staten’, ‘Visie op de doorontwikkeling van de rechtmatigheidsverantwoording en -
controle’ en de ‘Presentatie + casus’. Daarnaast bood EY de laagste totale inschrijfsom. 
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De leden van de begeleidingscommissie vanuit Provinciale Staten hebben ingestemd met de 
inhoud van voorliggend Statenvoorstel. 

 
9. Kanttekeningen 

1. Hoewel er bij het opstellen van de Aanbestedingsleidraad aandacht is besteed om niet-
Big Four accountantsorganisaties de mogelijkheid te bieden mee te schrijven aan deze 
tender, heeft het gevolgde aanbestedingstraject niet geleid tot daadwerkelijke inschrij-
vingen van kleinere accountantsorganisaties. Voor niet-Big Four accountantsorganisaties 
is het uitvoeren van de wettelijk verplichte controle bij een provincie, als de provincie 
Flevoland, mogelijk geen interessante opdracht.  

 
2. Na vaststelling van het voornemen tot gunning zal het besluit actief openbaar worden ge-

maakt. Na bekendmaking heeft de andere partij nog de mogelijkheid bezwaar aan te te-
kenen. EY dient in de formele bezwaarperiode de vereiste bewijsstukken, zoals vermeld 
in de offerteaanvraag, aan te leveren. Dit leidt naar verwachting niet tot complicaties. 

 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs  

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

EY - Voorgenomen gunning EA Accountantsdiensten Provincie Flevoland 2564067 bijgevoegd 

PwC - Voorgenomen gunning EA Accountantsdiensten provincie Flevoland 2564070 bijgevoegd 
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