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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 26 november 2018
Onderwerp: Protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2018
Kenmerk: 1165613
Bijlagen:

1.

ontwerpbesluit
controleprotocol 2018

Inleiding

Inleiding
De Provinciewet, art. 217 lid 2, schrijft voor dat de Staten één of meer accountants aanwijzen
als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in art. 201
Provinciewet bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring
en het uitbrengen van een rapport van bevindingen.
Provinciale Staten hebben aan Publiek Belang Accountants B.V. opdracht verstrekt de
accountantscontrole als bedoeld in artikel 217 lid 2 Provinciewet, voor de provincie NoordHolland uit te voeren met ingang van de controle van het boekjaar 2018 t/m het boekjaar 2020
met de mogelijkheid tot verlenging met twee keer één jaar. De jaarstukken en het financieel
beheer zoals uitgeoefend door of namens het college van Gedeputeerde Staten, zijn object van
controle.
Provinciale Staten moeten voor de uitvoering van de accountantscontrole aan een aantal zaken
nader invulling geven. Met dit protocol stellen Provinciale Staten nadere aanwijzingen vast die
specifiek van toepassing zijn voor de controle van de jaarstukken 2018 en de controle van de
SISA bijlage.
Provinciale Staten kunnen voor de controle van de jaarrekening max. drie speerpunten
meegeven aan de accountant. De Rekeningencommissie bespreekt mogelijke onderwerpen in
haar vergadering begin 2019.
Alvast genoemd hiervoor is het onderwerp de ‘jaarlijks terugkerende onderbesteding’.
Indien nodig kan het controleprotocol tussentijds bijgesteld worden.
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2. Voorstel
Ik stel u namens de Statencommissie Mobiliteit en Financiën voor het bijgaande ontwerpbesluit
vast te stellen.

H.W. Struben
voorzitter Statencommissie Mobiliteit en Financiën
S. Neeskens
griffier commissie
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Ontwerpbesluit

Nr. 05-2019

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van de Statencommissie Mobiliteit en Financiën van 26 november 2018;

besluiten:
het protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2018 van de Provincie NoordHolland vast te stellen.

Haarlem, 14 januari 2019

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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