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Bijlagen

N.v.t.

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

In 2016 hebben wij met u een overeenkomst gesloten, gedateerd op 1 september 2016 met ons

kenmerk DOS-2015-0006860, voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2016 en 2017

van zowel de provincie Zuid-Holland als van het Fonds Nazorg. Conform artikel 2 lid 2 van deze

overeenkomst kan, na afloop van deze periode, de overeenkomst met wederzijds goedvinden

maximaal tweemaal verlengd worden met één verslagjaar. Vorig jaar heeft de Statencommissie

Onderzoek van de Rekening besloten deze optie voor de eerste keer te lichten en u de opdracht

te geven voor de controle van de jaarrekening 2018 van zowel de provincie Zuid-Holland als van

het Fonds Nazorg. In haar vergadering van 22 mei jongstleden heeft de Algemene

Statencommissie besloten deze optie voor de tweede keer te lichten en u de opdracht te

verstrekken voor de controle van de jaarrekening 2019 van zowel de Provincie Zuid-Holland als

van het Fonds Nazorg. Op 13 juni 2019 heeft u laten weten zelf ook graag gebruik te willen

maken van genoemde optie de overeenkomst te verlengen. Hiermee wordt voldaan aan de

voorwaarden van de bestaande overeenkomst en kan genoemde verlenging geëffectueerd

worden. 

 

In het prijzenblad (gedateerd 6 april 2016), behorend bij de documenten die u ter beschikking

heeft gesteld ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdiensten PZH 2016 – 2019,

geeft u aan voor welk bedrag u de accountantscontrole voor het boekjaar eindigend op 31

december 2019 voor zowel de provincie Zuid-Holland als het Fonds Nazorg kunt verrichten. Door

middel van deze brief laten wij u weten akkoord te gaan met uw voorstel zoals verwoord in

genoemd document, onder verwijzing naar de voorwaarden/afspraken zoals deze zijn

opgenomen in de bestaande basisovereenkomst en geven wij u formeel opdracht de

accountantscontrole van de jaarrekening 2019 van zowel de provincie Zuid-Holland als van het

Fonds Nazorg te verzorgen voor het bedrag zoals is vermeld in genoemd prijzenblad.

http://www.zuid-holland.nl


 

Ons kenmerk

PZH-2019-695713448

2/2

Volledigheidshalve delen wij u mee dat, na afronding van uw werkzaamheden met betrekking tot

het verslagjaar 2019, genoemde overeenkomst is afgerond. In het najaar van 2019 zal gestart

worden met het aanbestedingsproces inzake de accountantsdiensten voor de PZH betreffende

de periode 2020 tot en met 2023. 

 

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

 


