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In 2016 zijn de accountantsdiensten (jaarrekeningcontrole van de provincie Zuid-Holland en het

Fonds Nazorg) voor de verslagjaren 2016 en 2017 aanbesteed, inclusief een optie tot verlenging.

Provinciale Staten hebben deze opdracht gegund aan Deloitte. Deze opdracht is vastgelegd in

een raamovereenkomst. In genoemde overeenkomst is de optie opgenomen dat na afloop van de

controle van het verslagjaar 2017, bij wederzijds goedvinden, de overeenkomst maximaal twee

maal verlengd kan worden met één verslagjaar (artikel 2 lid 2 van de overeenkomst met Deloitte). 

 

Tijdens de vergadering van de Commissie Onderzoek van de Rekening van 16 mei jongstleden is

de samenwerking met Deloitte van de afgelopen twee jaren geëvalueerd. Conclusie van deze

evaluatie was dat er, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, tevredenheid is over de wijze

waarop genoemde samenwerking heeft plaatsgevonden. Dit is dan ook de reden dat besloten is

de optie tot verlenging van de bestaande overeenkomst met één jaar te lichten. Daarnaast heeft

Deloitte schriftelijk laten weten zelf ook graag gebruik te willen maken van deze optie. Hiermee

wordt voldaan aan de voorwaarden van de bestaande overeenkomst en kan genoemde

verlenging geëffectueerd worden. Deze verlenging voorziet in de controle van de jaarrekening

2018 van de provincie Zuid-Holland en het Fonds Nazorg. 

 

Gedeputeerde Staten hebben in hun vergadering van 26 juni 2018 het besluit tot verlenging van

de bestaande overeenkomst vastgesteld en door middel van een brief formeel de opdracht voor

de controle van de jaarrekening 2018 verstrekt aan Deloitte.   
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Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

 

 




