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Vergadering  Rekeningcommissie AB SNN 

Datum   5 april 2016 

Tijd   18.00 uur 

Plaats   Koffiekamer  | Provinciehuis Groningen | Martinikerkhof  

Groningen 

Aanwezig leden: de heren Nolles, Schmaal, Kamminga, De Vries, Stoel, 

Eilering, Van Dekken, Uppelschoten en Van Dalen.   

 griffier: mevr. N. Engels 

 Ernst & Young Accountants (EY): de heer M.J. Klomps 

 SNN: de heer H.H. van Voorn, mevrouw A. Bock   

Afwezig (MK)  de heer J. Tichelaar (DB SNN); de heer D.E. Engwerda (EY) 

 

 

1. Opening door griffier en vaststelling agenda 

Mevrouw Engels opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en 

legt uit waarom zij de vergadering opent.  

 

2. Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 

rekeningcommissie AB SNN  

Op grond van artikel 30 RvO AB SNN wijzen de leden van de 

rekeningcommissie uit hun midden de voorzitter en de plaatsvervangend 

voorzitter aan. Deze voorzitter en plaatsvervangende voorzitter zijn 

afkomstig uit de provincie die op dit moment het voorzitterschap heeft: 

Groningen. De heer Nolles wordt door de commissie bij acclamatie 

aangewezen als voorzitter en de heer Schmaal als plaatsvervangend 

voorzitter. De griffier draagt de vergadering over aan de heer Nolles.  

 

3. Vaststellen werkwijze 

De rekeningcommissie adviseert over de jaarstukken SNN, zijnde het 

jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015. Het advies wordt uitgebracht aan 

het AB SNN, dat op 28 juni wordt verzocht de jaarstukken SNN vast te 

stellen. Omdat de drie noordelijke Staten een zienswijze kunnen uitbrengen, 

wordt het advies eveneens ter informatie toegezonden aan PS. De 

vergadering stemt ermee in dat het verslag dient als het advies en zowel 

aan de drie Provinciale Staten als aan het Algemeen Bestuur wordt gestuurd.  

 

4. Toelichting op en bespreking van het accountantsverslag 

De accountant geeft een toelichting op de bevindingen in het 

accountantsverslag. De totale controle bestaat uit een interim-controle en de 

controle van de jaarrekening. In het najaar heeft EY o.b.v. de interim-

controle een managementletter uitgebracht aan het DB van het SNN.  

Het accountantsverslag is inmiddels besproken met de directie van het SNN, 

die heeft aangegeven een aantal aanbevelingen nog in de jaarrekening te 

verwerken. Daarna kan EY een goedkeurende verklaring afgeven, zowel voor 



 

de getrouwheid als de rechtmatigheid. De jaarrekening is in 

overeenstemming met de BBV-vereisten.  

 

Als bijlage bij de jaarrekening zit een WNT-bijlage en een SiSa-bijlage. 

T.a.v. die laatste bijlage resteerde nog een openstaand puntje. Inmiddels is 

daarover contact geweest met de accountant van de provincie Fryslân en 

staat niets een goedkeurende verklaring meer in de weg. Algemeen beeld is 

dat SNN de financiële administratie goed op orde heeft.  

 

Aanbevelingen:  

* Accountant adviseert meer onderscheid te maken tussen incidentele en 

structurele baten en lasten. Hoe gaat het SNN daarmee om?  

Van Voorn geeft aan dat alles wat het SNN voor derden doet, een incidenteel 

karakter heeft. Dat kan beter zichtbaar gemaakt worden in het totale 

financiële plaatje.  

 

* In de facturering aan de provincies moet meer structuur aangebracht 

worden om te waarborgen dat er geen facturen vergeten worden. Hoe gaat 

SNN daarmee om?  

Van Voorn geeft aan dat zijn controle op de facturering beter zichtbaar 

ingericht kan worden, zodat de accountant dat ook kan verifiëren.   

 

* Er wordt gevraagd hoe de accountant de financiële positie van het SNN 

beoordeeld. De heer Klomps verwijst daarvoor naar de risicoparagraaf in de 

jaarrekening waarin het weerstandsvermogen wordt afgezet tegen de 

bekende risico’s. Daarbij wordt opgemerkt, dat het tot medio 2023 nog niet 

gedekte tekort van € 1,8 miljoen op de balanspost vooruitontvangen 

uitvoeringskosten niet uit het weerstandsvermogen gedekt mag worden.  

 

Overige vragen:  

Waardevermeerdering (WVM) 

SNN voert deze regeling, waarvoor 125 miljoen euro beschikbaar is, voor de 

provincie Groningen uit. De verantwoording van de uitgegeven bedragen zit 

in de administratie van de provincie Groningen. Daar moet gecontroleerd 

worden. De accountant heeft de processen van de uitvoering gecontroleerd 

en die zijn op orde. Daar zit ook die van de WVM in, dus de uitvoering van 

de WVM is op orde (p.19).  

 

Dekking tekort EFRO 

Het tekort vanuit EFRO mag worden gedekt vanuit de onderuitputting 

rijkscofinanciering (p.16). SNN zou daarover in overleg met EZ treden. Is 

daar al meer over bekend.  

Van Voorn meldt dat er nog steeds gesprekken gaande zijn tussen SNN en 

het ministerie van EZ over de voorwaarden waarop cofinancieringsmiddelen 

mogen worden ingezet voor de overcommittering EFRO. Het is momenteel 

nog niet duidelijk om hoeveel geld het gaat. Dat wordt pas bekend zodra het 



 

laatste project de einddeclaratie indient en het totale programma afgerekend 

moet worden.  

 

Als het Rijk aangeeft dat verrekening niet mogelijk is, dan moeten de 

rijkscofinancieringsgelden terug naar Den Haag. Dat kost ons dus niets, 

maar is wel zonde. SNN zet het liever in voor noordelijke projecten.  

 

5. Toelichting op en bespreking van de jaarrekening SNN 2015 

 De heer Van Voorn geeft een toelichting op de belangrijkste punten:  

 

 Dalend meerjarentekort 

Een van de belangrijkste financiële onderwerpen in deze jaarrekening heeft 

te maken met het meerjarentekort van 3,9 miljoen euro medio 2023 bij 

ongewijzigd beleid dat nog in de jaarrekening 2014 stond. Toen werd al 

aangegeven dat we dat tekort konden inlopen als we meer 

subsidieregelingen zouden mogen uitvoeren voor provincies en gemeenten. 

Dat is gelukt in 2015, mede dankzij de waardevermeerderingsregeling, die 

wij met dezelfde bemensing op overheadniveau in hetzelfde pand konden 

doen.  

In 2016 gaan we echter ook het POP3-programma grotendeels voor de 

provincies uitvoeren tot 2023 en dat betekent dat we tussen de 14 à 16 

personen extra op jaarbasis moeten inzetten. Dat wordt op kostprijsbasis 

doorberekend, maar wel met een stukje overheadopslag. Hiervoor hebben 

we bovendien de 5e etage erbij moeten huren. Het tekort van 3,9 miljoen 

loopt volgens de prognose in de jaarrekening 2015 terug naar 1,8 miljoen. 

De horizon van dat tekort heeft SNN kunnen becijferen tot ultimo 2018 voor 

zover het inkomsten van provincies en gemeenten betreft. Gaandeweg 

2016/2017 en wellicht in 2018 zal duidelijk worden of er nog meer werk 

naar SNN komt, waardoor we het resterende tekort wellicht nog geheel of 

gedeeltelijk kunnen inlopen. Provinciedirecteuren hebben ervoor gekozen de 

ontwikkeling hiervan van jaar tot jaar te monitoren en de provinciale 

bijdrage niet te verhogen. Als wij geen extra opdrachten krijgen van 

provincies zal de provinciale bijdrage in de toekomst verhooogd moeten 

worden. De huidige provinciale bijdrage ligt overigens nu nog op het niveau 

van 2009.  

 

De regelingen die bij het SNN uit efficiencyoverwegingen worden neergelegd 

zijn nieuwe regelingen. Het POP-programma werd voorheen uitgevoerd door 

RVO (EZ), maar dat hanteert hoge tarieven.  

 

 Onzekerheden: 

o Volgend jaar wordt het EFRO-programma 2007-2013 afgerekend met 

Brussel. We proberen het EFRO-geld dusdanig weg te zetten dat er 

geen geld terug moet naar Brussel. Daarom wordt er 

overgecommitteerd; we hebben waarschijnlijk 4 ton te veel 

uitgegeven. Voor dat bedrag kunnen we de rentereserves 

aanspreken, die momenteel nog 8,3 miljoen euro omvatten.  



 

o Klacht die in 2013 bij het bureau OLAF is ingediend over het project 

aan de Grote Markt in Groningen. Het risico ligt bij de gemeente 

Groningen, niet bij het SNN. Deze klacht loopt al 3 jaar, er is geen 

bezwaar of beroep tegen aan te tekenen. SNN is van mening dat het 

zijn werk goed gedaan heeft. Als de subsidie lager vastgesteld zou 

worden, vorderen we terug bij de begunstigde en dat is de stad 

Groningen.  

 

Niet meegenomen zijn:  

- Wachtgelden  

We zitten nu in een groeiscenario, waardoor het niet logisch is hiervoor een 

verplichting op te nemen. De flexibele schil is 40% (60% vast in dienst).  

  

- vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen.  

O.g.v. BBV-voorschriften mogen we ze niet opnemen in de balans. Ze 

vertegenwoordigen een waarde van 194.000 euro, incl. sociale lasten. Komt 

door de hoge werkdruk bij het SNN.  

 

Eigenvermogen / reserve van 8,3 miljoen:  

Is niet vrij aanwendbaar. We mogen die reserve niet aanwenden voor het 

mogelijke tekort bij de uitvoeringskosten van 1,8 miljoen. De reserves die er 

nu nog zijn, zijn grotendeels afkomstig van de EZ-gelden. Die mogen alleen 

aangewend worden voor projecten, maar niet voor onze eigen kosten.  

 

SER Noord-Nederland 

In 2015 komt een deel van de kosten van de SER NN nog ten laste van het 

SNN. Vanaf 2016 zal dat niet meer het geval zijn. De helft van de kosten 

van de SER NN wordt gedragen door de SER Nederland en de andere helft 

door de provincies zelf. De provincies hebben afgesproken gezamenlijk een 

lager bedrag te betalen. Provincie Groningen verstrekt aanvullende 

opdrachten aan de SER NN en betaalt daar ook extra voor. De hele 

begroting voor de SER NN is voor 2016 en 2017 afgedekt. Wat er na 2017 

gaat gebeuren is o.a. afhankelijk van nieuwe besluitvorming en de vraag wat 

de landelijke SER gaat doen.  

 

Wijziging in de jaarrekening:  

In de definitieve jaarrekening die ook door de accountant gecertificeerd zal 

worden, wordt nog één correctie doorgevoerd. In de toelichting op de 

geconsolideerde resultaten zullen we beter uiteenzetten hoe de verhouding 

is tussen de werkelijke cijfers en de begroting. Dat is ook conform de BBV-

voorschriften.  

 

6. Bespreking van het jaarverslag SNN 2015 

Het jaarverslag is dit jaar wederom tot stand gekomen via de zgn. 

scrummethodiek. De inhoud en vorm zijn op basis van de behoeften en 

verwachtingen van stakeholders tot stand gekomen. Het jaarverslag wordt 

gepubliceerd in de vorm van een miniwebsite en vindt u hier. De 

http://jaarverslag2015.snn.eu/


 

rekeningcommissie heeft toestemming gegeven het verslag alvast online te 

zetten, onder voorbehoud van vaststelling door het AB in juni.  

 

De rekeningcommissie spreekt zijn waardering uit voor dit jaarverslag. Het 

is leesbaar, interactief, innovatief, nodigt uit om verder te lezen. Het is een 

voorbeeld naar andere sectoren in Noord-Nederland hoe het ook kan.  

 

Aanbeveling:  

* dit is een andere manier van presenteren, die nu al voor het 3e jaar wordt 

gebruikt. Er wordt een investering voor gedaan. Slaat deze wijze aan bij de 

doelgroep en is de investering het waard geweest. Wat zijn de kosten van 

deze manier van opstellen en presenteren in relatie tot die wanneer gekozen 

zou worden voor druk- en zetwerk. Het AB wil graag daarover geïnformeerd 

worden: na 3 jaar een tussenstand van de evaluatie en na 5 jaar een 

totaalevaluatie.  

 

Van Voorn geeft aan dat het SNN kan meten hoe vaak en hoe lang het 

jaarverslag wordt bekeken en welke onderdelen met name bekeken worden. 

Stakeholders hebben input geleverd (wat zien zij graag in het verslag) en 

zullen ook weer bevraagd worden of het resultaat voldoet aan hun 

verwachtingen. Bij de interne evaluatie wordt ook gekeken naar onze eigen 

uren. M.n. jonge medewerkers zijn gestimuleerd bij te dragen aan dit 

verslag. 80 à 85% van de werktijd moeten medewerkers inzetten voor 

regulier werk, de andere tijd is beschikbaar voor werkoverleg, studie, 

bijdrage aan projecten, waaronder het maken van het jaarverslag ook valt.  

 

Inhoud:  

Aangegeven wordt dat het ook interessant is om te weten wat de achterban 

vindt van de performance van het SNN, hoe klantvriendelijk en faciliterend is 

het SNN?  

 

7.  Conclusies met betrekking tot jaarverslag en jaarrekening 

De rekeningcommissie geeft een positief advies over de jaarrekening en het 

jaarverslag.  

In het accountantsverslag staat een aantal aanbevelingen die de directie van 

het SNN over zal nemen.  

 

8.  Rondvraag 

Verbonden partijen:  

In de 3 provincies vinden momenteel diverse trajecten plaats over de relatie 

van PS tot diverse verbonden partijen.  

* Drenthe: n.a.v. de nota Verbonden partijen is een denktank SNN opgericht, 

die inmiddels werkgroep SNN heet. Hoe kan PS meer betrokken raken bij het 

SNN. Uitgangspunt in Drenthe is om na te gaan in hoeverre meer gebruik 

gemaakt kan worden van het SNN, waar in noordelijk verband op belangrijke 

onderdelen wordt samengewerkt. Hoe kan dat nog effectiever zijn voor 

Noord-Nederland? Willen de betrokkenheid vanuit de 3 provincies vergroten.  



 

 

* Groningen: nota Verbonden partijen: hoe gaat PS om met verbonden 

partijen in algemene zin. PS Groningen zijn van mening dat eerst met de 

andere 2 Staten moet worden gesproken alvorens deze nota verder in 

procedure te brengen.  

 

* Fryslân: binnenkort een expertmeeting over Gemeenschappelijke 

Regelingen, waar SNN als voorbeeldcasus dient.  

 

Op 11 mei vindt een informele, opiniërende bijeenkomst plaats van de 

Drentse werkgroep, waarvoor ook PS-leden uit Groningen en Fryslân worden 

uitgenodigd. Hoe kijken de andere 2 provincies ten principale aan tegen de 

kaderstellende rol van PS en het AB.  

 

Afspraak: griffie Groningen brengt in kaart welke documenten rond dit 

onderwerp momenteel circuleren in de 3 staten en wat de status daarvan is.  

Griffie Groningen zal ook komen met een procesvoorstel. Hoe stemmen we 

dit traject zo goed mogelijk met elkaar af. De komst van de nieuwe voorzitter 

SNN biedt wellicht ook een natuurlijk moment om dit op te pakken.  

 

9. Sluiting 
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Ernst & Young Accountants LLP
Leonard Springerlaan 17
9727 KB Groningen, Netherlands
Postbus 997
9700 AZ Groningen, Netherlands

Tel: +31 88407 1000
Fax: +31884072505
ey.com

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland
T.a.v. de heet mc. E. van der Sluis, directeur
Postbus 779
9700 AT GRONINGEN

Groningen, 14 april 2016

Uitkomsten controle en overige informatie 2015

Geachte leden van het algemeen bestuur,

DVI N-A8L KGQ/j b

Het doet ons genoegen u verslag uit te brengen omtrent de uitkomsten van
onze accountantscontrole van de jaarrekening van de gemeenschappelijke
regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (hierna: SNN). Wij willen
u over de volgende onderwerpen informeren:

Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Kwaliteit beheersorganisatie
Wensen en aandachtspunten
Onafhankelijkheid en controleproces

Onze contcole is gericht op het vormen van een oordeel omtrent de
jaarrekening over 2015. Bij de uitvoering van onze controle ondervonden
wij de volledige medewerking en ondersteuning van de medewerkers van
het SNN.

Wij waarderen deze mogelijkheid om de inzichten die uit onze controle
voortkomen met u te kunnen delen.

Het concept van dit verslag is d.d. 1 april 2016 besproken met de directeur
en de concerncontroller.

Wij stellen het op prijs een en ander persoonlijk toe te lichten of eventuele
vragen omtrent deze of andere met de controle verband houdende zaken te
beantwoorden.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

De mogelijkheid om een open en eerlijke dialoog met u als lid van het __—

algemeen bestuur te voeren, vormt een essentieel onderdeel van het __— .E. Engwerda RA
controleproces, evenals van de algehele corporate qovernance.

Ernst & Young Accountants LLP is een limited hability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd hijOO2 / Companies House onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt1 / voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutairL / gevestigd te 6 More London Place, London, 5E1 20A, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ
/ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd hij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamhedena net’s tn P0 / zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.



Kernpunten



Kernpunten uit onze rapportage

De kernpunten uit onze rapportage kunnen als volgt worden samengevat

Uitkomsten Conclusie van Na afronding van de resterende werkzaamheden hebben wij met betrekking tot de getrouwheid en
jaarrekeningcontrole onze controle rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2015 van het SNN.

Er resteren geen ongecorrigeerde controleverschillen of materiële herrubriceringen.

De jaarrekening is Een goedkeurende verklaring met betrekking tot de getrouwheid betekent dat de jaarrekening 2015 is
getrouw ingericht in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

(BBV) en dat de balans en het overzicht van baten en lasten, alsmede de toelichtingen daarop en de bijlage
met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen een getrouwe weergave zijn van de
financiële positie, baten en lasten van het SNN.

De jaarrekening is Een goedkeurende verklaring met betrekking tot de rechtmatigheid betekent dat de in de jaarrekening
rechtmatig 2015 verantwoorde baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met de door het algemeen

bestuur vastgestelde begroting 2015 en met de relevante wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen.

Geen bevindingen Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkering Regionale
ten aanzien van de mobiliteitsfondsen (l&M E28) gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen
SiSa-bijlage accountantscontrole 2015. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkering geen fouten

en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden.

Geen bevindingen Wij hebben de in de jaarrekening opgenomen verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging
ten aanzien van topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) gecontroleerd met inachtneming van de
verantwoording WNT Beleidsregels toepassing WNT 2015. Op basis van onze controle, waaraan het door het ministerie van BZK

opgestelde Controleprotocol WNT ten grondslag ligt, hebben wij geen fouten en/of onzekerheden
geconstateerd.
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Uïtkomsten jaarrekeningcontrole
Onze analyse van het resultaat 2015

Nadelig resultaat nader besproken
Het gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 2015 volgend uit het
overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bedraagt € 83.000 nadelig
ten opzichte van een na wijziging begroot sluitend saldo. Om dit nihil-saldo
te realiseren, waren toevoegingen aan de reserves ter hoogte van
€ 782.000 begroot. Een toevoeging aan de reserves ter hoogte van het
saldo van rentebaten en -lasten ad € 720.000 is gerealiseerd.

Het resultaat over 2015 ten opzichte van de gewijzigde begroting kan als
volgt worden weergegeven:

Totale lasten -1- 22.738 -1- 23.928 -1- 1.190
Totale baten 23.520 24.565 1.045

Saldo van baten 782 637

en lasten

Mutaties in reserves -/- 720-t- 782

Resultaat - -1- 83

Uw begrotingsbeheer op orde
De voornaamste afwijking van het resultaat over 2015 ter grootte van
€ 83.000 nadelig wordt verklaard door de noodzakelijk gebleken afboeking
van een niet terug te vorderen betaling aan een project.

De afwijking van de gerealiseerde totale baten en lasten, alsmede het saldo
(€ 145.000 nadelig) ten opzichte van de begroting na wijziging, wordt
verklaard door verschillende los van elkaar staande ontwikkelingen binnen
de budgetten van programma’s en regelingen.

Het voornaamste uitgangspunt bij het opstellen van de begroting door het
SNN is dat de subsidiebudgetten binnen de (meerjarige) projectperiode
rechtmatig besteed dienen te worden. Verschillen bestaan binnen
jaarschijven, onder andere afhankelijk van de (bijgestelde) programmering.

De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging 2015
worden veroorzaakt door het feit dat de omvang van de toekenningen in
2015 vanuit het nieuwe OP-budget achterblijven bij de begroting. Aan de
eerste negentien projecten is in 2015 een totale subsidie van € 4,1 miljoen
toegekend. Tevens is in 2015 circa € 3,0 miljoen bestemd voor de
uitvoering van regelingen.
Daarnaast is er sprake van een grotere dan verwachte vrijval op projecten
vanuit het OP EFRO 2007-2013. Aan zeven projecten is in 2015 een
totaalbedrag van € 10,5 miljoen bijgecommitteerd.

Het dagelijks bestuur van het SNN stelt het algemeen bestuur voor de
jaarrekening vast te stellen en daarbij het negatief resultaat ad € 83.000

-i- 145 te onttrekken aan de reserve Transitie 2007-20 10.

Kwaliteit van het resultaat
62 Het gerealiseerd saldo van baten en lasten (resultaat voor bestemming)

bedraagt € 637.000 voordelig en wijkt daarmee € 145.000 nadelig af van
/ 83 de begroting na wijziging 2015, die laatstelijk op 23 juni 2015 is gewijzigd

door het algemeen bestuur.

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten analyseert het SNN
het ontstaan van dit resultaat op een adequate wijze. Deze analyse zal aan
de definitieve versie van de jaarrekening worden toegevoegd.

Er bestaat daarnaast ruimte voor de verdere doorontwikkeling van deze
analyse, door per programma te analyseren in hoeverre het saldo van baten
en lasten, alsmede het resultaat worden beïnvloed door incidentele baten
en lasten.

Bedragen x Gewijzigde Rekening 2015 Afwijking
€ 1.000 begroting
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Onze analyse van de financiële positie

Analyse van de financiële positie
Eigen vermogen neemt toe
Het eigen vermogen, inclusief het gerealiseerd resultaat, bedraagt per
jaareinde 2015 volgens de jaarrekening € 8.328.000 en heeft zich vanaf
2012 als volgt ontwikkeld:

• Algemene reserves

Gerealiseerd resultaat

De totale reserves van het SNN zijn ten opzichte van 2014 met het in 2015
gerealiseerd saldo van rentebaten en -lasten ter hoogte van € 720.000
toegenomen. Deze dotatie vormt samen met het saldo van baten en lasten
(€ 637.000 positief) het resultaat na bestemming van € 83.000 negatief.

Per programma en regeling wordt er een reserve aangehouden, waaruit
financiële tekorten op projecten kunnen worden gedekt.

Financiële kengetallen
Op 15 mei 2015 is een besluit tot wijziging van het BBV vastgesteld. Dit in
verband met het opnemen van financiële kengetallen in de paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Als gevolg van dit wijzigingsbesluit, dient het SNN met ingang van de
Begroting 2016 een aantal verplichte ratio’s te vermelden en een
afzonderlijke toelichting per kengetal op te nemen. Deze ratio’s zijn in
onderstaande tabel weergegeven.

Relevante financiële kengetallen

Netto schuldquote

gecorrigeerd voor alle -1- 90%
verstrekte leningen

Voor het eerst in de jaarrekening 2015 heeft het SNN aan deze wijziging
van het BBV invulling gegeven.

Gezien het feit dat het SNN geen leningen heeft verstrekt, is de
netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen gelijk aan de netto
schuldquote. De afwijking van dit kengetal ten opzichte van 2014 wordt
veroorzaakt door de sterke ontwikkeling van de balansstanden die
samenhangen met de beschikbare budgetten en verstrekte toekenningen.

Bedragen x € 1.00010.000 -

8.000 -

6.000 -

4.000 -

2.000 -

0-

-2.000 -

-4.000 -

2012 2013 2014 2015

Ratio

Netto schuldquote

2014 2015
Realisatie Begroting

-1- 90% niet vermeld

Solvabiliteitsratio

2015
Realisatie

-1- 115%

-1- 115%

2,4%2,0%

idem

idem
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Ons oordeel bij uw jaarrekening

<vervolg van vorige pagina >

De solvabiliteitsratio geeft weet in hoeverte het SNN met het beschikbare
eigen vermogen aan haat verplichtingen kan voldoen. Voor een verdere
toelichting omtrent het beschikbare weerstandsvermogen en de bestaande
risico’s verwijzen wij naar pagina 15.

Een afzonderlijk kengetal zegt nog weinig over hoe de financiële positie
moet worden beoordeeld. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten
worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge
verhouding een goed beeld geven van de financiële positie van het SNN.

Goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2015
Wij hebben geen ongecorrigeerde controleverschillen of herrubriceringen
geconstateerd die materieel zijn voor het inzicht van de jaarrekening.
Daarom hebben wij na afronding van de resterende werkzaamheden met
betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid een goedkeurende
controleverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2015 van het SNN.
Dit onder voorwaarde dat het algemeen bestuur van het SNN de
jaarrekening 2015 ongewijzigd vaststelt en haar besluit notuleert.

Single intormation, Single audit (S1Sa)
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke
uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen
accountantscontrole 2015. De hierbij geconstateerde fouten en
onzekerheden dienen op grond van het Bado in het verslag van bevindingen
te worden opgenomen indien de navolgende rapporteringstolerantie per
specifieke uitkering wordt overschreden:

€ 12.500 indien omvangbasis kleiner dan of gelijk aan € 125.000 is.
10% indien de omvangbasis groter dan € 125.000 en kleiner dan of
gelijk aan € 1.000.000 is.
€ 125.000 indien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 is.

Regionale uitvoering
Uitvoering van de (enige) door het SNN te verantwoorden specifieke
uitkering Regionale mobiliteitsfondsen (l&M E28) ligt in handen van de
provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Daarom hebben wij in nauw
overleg met de accountants van voornoemde provincies werkzaamheden
verricht die een voldoende bijdrage leveren aan de vereiste controle
informatie die nodig is voor onze controleverklaring bij de jaarrekening van
het SNN.

Geen fouten en/of onzekerheden in de SiSa-bijlage
Door het uitvoeren van eigen werkzaamheden hebben wij op grond van ons
onderzoek bij de specifieke uitkering geen fouten en/of onzekerheden
geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie
oversch tijden.

De SiSa-bijlage dient door het SNN samen met een aantal andere verplicht
voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli aanstaande
elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. Door middel van een
voorgeschreven tabel dienen wij te rapporteren over onze bevindingen ten
aanzien van de in de jaarrekening opgenomen SiSa-bijlage. In bijlage 2 bij
dit rapport zijn deze bevindingen in de voorgeschreven tabel opgenomen.
U kunt deze tabel hanteren ten behoeve van verzending naar het CBS.

Wet normering topinkomens (WNT)
Op basis van deze wet is de bezoldiging van topfunctionarissen in de
publieke en semipublieke sector wettelijk gemaximeerd.

Voor de bezoldiging van topfunctionarissen geldt naast de maximering een
publicatieverplichting in de jaarrekening. Dit geldt eveneens voor
bezoldiging van niet-topfunctionarissen, indien zij de maximale bedragen
van topfunctionarissen overschrijden.
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Rechtmatigheid

<vervolg van vorige pagina>

In het kader van de jaarrekening 2015 heeft u een analyse uitgevoerd van
de topfunctionarissen binnen uw organisatie. Tevens heeft u vastgesteld of
er functionarissen zijn die een hogere bezoldiging dan de gestelde maxima
kennen. Deze informatie heeft u opgenomen in de jaarrekening.

Wij hebben de in de jaarrekening opgenomen verantwoording uit hoofde
van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) gecontroleerd met inachtneming van de
Beleidsregels toepassing WNT 2015. Op basis van onze controle, waaraan
het door het ministerie van BZK opgestelde Controleprotocol WNT ten
grondslag ligt, hebben wij vastgesteld dat de WNT in 2015 is nageleefd en
dat de toelichting hierover in de jaarrekening geen fouten en/of
onzekerheden bevat.

Geen bevindingen naar aanleiding van controle op reis- en verblijfskosten
Wij hebben specifiek onderzoek verricht naar de onkostendeclaraties voor
reis- en verblijfkosten van de directeur en concerncontroller over 2015.
Uit dit onderzoek blijken geen bijzonderheden.

Rechtmatigheid
Wij hebben bij de controle over 2015 de financiële rechtmatigheid getoetst
conform de bepalingen van het Bado en het controleprotocol 2015 van het
SNN, zoals dat op 10 november 2015 door het algemeen bestuur is
vastgesteld. Op basis van onze controle hebben wij vastgesteld dat:

de verantwoorde baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming
met de relevante wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen;
de jaarrekening 2015 is ingericht in overeenstemming met het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
het budgetrecht van het algemeen bestuur is gerespecteerd;
gedurende het boekjaar geen sprake is geweest van misbruik en
oneigenlijk gebruik die invloed hebben op de rechtmatigheid van baten,
lasten en balansmutaties.

Begrotingscriterium
Wij beoordelen bij onze controle de overschrijdingen ten opzichte van de
begrote lasten per programma. Hierop wordt een beoordeling en
rapportering van de accountant gevraagd vanuit de Kadernota
Rechtmatigheid. Lastenoverschrijdingen dienen echter niet in alle gevallen
te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Voor een juiste
oordeetsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past
binnen het door het algemeen bestuur geformuleerde beleid, deze wordt
gecompenseerd door hogere opbrengsten of kostenoverschrijdingen bij
openeinderegelingen. Deze overschrijdingen dienen te worden
weergegeven in de jaarrekening en kunnen door het vaststellen van de
jaarrekening alsnog door het algemeen bestuur worden geautoriseerd.

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening is
door het dagelijks bestuur een analyse van de overschrijdingen opgenomen.
De overschrijdingen zijn toereikend toegelicht en passen binnen bestaande
beleid of worden gecompenseerd door hogere baten binnen het
programma. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor
genoemde ovetschrijdingen te autoriseren in het kader van de vaststelling
van de jaarrekening 2015. Vooruitlopend hierop zijn wij hiervan reeds
uitgegaan bij het vormen van ons (begrotings)rechtmatigheidsoordeel.

Misbruik en oneigenlijk gebruik
In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die
erop zijn gericht om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Het SNN
heeft beheersmaatregelen opgezet die fraudepreventie, handhaving en
opsporing, alsmede de actualisatie van wet- en regelgeving en naleving
daarvan ten doel hebben. De toets op het misbruik en oneigenlijk gebruik is
onder andere neergelegd in interne controleplannen. De uitkomst van deze
toets heeft niet geleid tot bevindingen die van invloed zijn op de
rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties.
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Jaarverslag, grondslagen, toelichtingen in de jaarrekening en schattingen

Jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening
Voor zover wij dat kunnen beoordelen, hebben wij geconcludeerd dat het
digitaal jaarverslag 2015 (versie 21 maart 2016, zoals te raadplegen via
http://jaarverslaQ20l5.snn.eu/) verenigbaar is met de jaarrekening.

Aanvaardbaarheid van de grondslagen van waardering en
resultaatbepaling
Naar onze mening zijn de door het dagelijks bestuur gekozen
waarderingsgrondslagen aanvaardbaar en consistent toegepast met
betrekking tot de significante jaarrekeningposten en bijzondere transacties.
Dit geldt tevens voor het tijdstip waarop die transacties hebben
plaatsgevonden, de periode waarin zij zijn verantwoord en de
desbetreffende toelichtingen in de jaarrekening.

De jaarrekening 2015 is opgesteld in overeenstemming met het BBV.
Het BBV bevat primair handvatten voor de inrichting van begrotings- en
verantwoordingsdocumenten van provincies en gemeenten. De financiële
verantwoording over activiteiten van het SNN is niet altijd eenduidig te
kwalificeren onder de voorschriften van het BBV. Wij merken derhalve op
dat:

in de jaarrekening de paragrafen “Weerstandsvermogen en
risicobeheersing” en Financiering” zijn opgenomen. Deze dienen
volgens het BBV formeel onderdeel uit te maken van het jaarverslag;
de presentatie van de balansposten “Vooruitontvangen bedragen”,
“Openstaande toekenningen”, “Schulden aan derden, wegens uitvoering
regelingen” en “Vorderingen” zouden naar onze mening beter
thuishoren onder de Overlopende passiva, respectievelijk Overlopende
activa. Deze presentatiewijze zou de aard en het karakter van
voornoemde balansposten ten goede komen.

De huidige verwerkingswijze is in lijn met voorgaand jaar. Vanwege de
bestendige gedragslijn en het inzicht in de jaarrekening achten wij de
huidige verantwoordingswijze in de jaarrekening, onder kwalitatief
verkla rende toelichtingen, aanvaardbaar. Voornoemde opmerkingen doen
dan ook geen afbreuk aan ons oordeel.

Schattingen van voldoende niveau
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het maken van schattingen
bij het opmaken van de jaarrekening. Zij is van mening dat de significante
veronderstellingen die zijn gehanteerd bij het maken van schattingen ten
aanzien van de materiële vaste activa en de waardering van de vorderingen
redelijk zijn. Als accountant van het algemeen bestuur beoordelen wij deze
door het dagelijks bestuur gemaakte schattingen.

Wij hebben op de volgende pagina een beschouwing ten aanzien van de
belangrijkste schattingen opgenomen.
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Onze analyse van uw be’angrijkste schattingen

________

Sensitiviteit schattingen hoog, door onzekere (externe)
omstandigheden

Sensitiviteit schattingen is gemiddeld

Sensitiviteit schattingen ligt laag

Belangrijke schattingen Beoordeling Beoordeling Toelichting
2015 2014

Waardering van activa Wij zijn van mening dat er geen bijzondere
waardeverminderingen dienen te worden doorgevoerd
met betrekking tot vaste activa die in de balans zijn
opgenomen.

Waardering van (voorziening dubieuze) debiteuren Indien noodzakelijk heeft een afwaardering van
openstaande vorderingen plaatsgevonden. Wij kunnen
ons vinden in de wijze waarop dit bepaald is.

Waardering van het geprognosticeerd tekort in de De waardering van het toekomstig tekort in de
vooruitontvangen uitvoecingskosten (oft-balance) vooruitontvangen uitvoeringskosten over de looptijd tot

en met 2023 is evenwichtig bepaald. De toereikendheid
is wel afhankelijk van de toekomstverwachtingen, zoals
bijvoorbeeld de mate waarin het SNN inkomsten uit
regelingen voor provincies/gemeenten na 2018 kan
genereren. Omdat het tekort ultimo 2015 ten opzichte
van 2014 meer dan is gehalveerd, hebben wij de
kwalificatie hierop aangepast.
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Belangrijke bevindingen jaarrekeningposten

Vooruitontvangen uitvoeringskosten
Onder de Vooruitontvangen uitvoeringskosten is het beschikbare budget ter
dekking van toekomstige uitvoetingskosten samenhangend met
programma’s en regelingen verantwoord. Ultimo 2015 bedraagt dit saldo
€ 14,4 miljoen (2014: € 16,2 miljoen). In 2015 is vanuit deze middelen
€ 1,8 miljoen onttrokken en als bate verantwoord. Deze onttrekking betreft
het verschil tussen de in 2015 verkregen bijdragen en daadwerkelijk
gerealiseerde uitvoeringskosten.

Om inzicht te verkrijgen in het feit of de middelen op lange termijn (tot en
met 2023) voldoende blijken te zijn om de exploitatie van het SNN te
kunnen dekken, wordt door het SNN jaarlijks een analyse opgesteld.
Inherent aan deze analyse is de hoge gevoeligheid hiervan voor
schattingsonzekerheden (externe factoren en interne ontwikkelingen).

Vorig jaar resulteerde het geprognosticeerde budget ter dekking van de
uitvoeringskosten in een tekort van € 3,9 miljoen. Dit tekort is inmiddels
teruggelopen naar € 1,8 miljoen. In de jaarrekening heeft het SNN de
uitgangspunten voor deze berekening uiteengezet.

In voorgaande tabel is de totale raming van de baten en lasten opgenomen
waarop het tekort is gebaseerd. De daling van het tekort valt voornamelijk
te verklaren door het feit dat het SNN in 2015 een groter volume
regelingen voor provincies/gemeenten is gaan uitvoeren.

De waardering van het toekomstig tekort in de vooruitontvangen
uitvoeringskosten over de looptijd tot en met 2023 is evenwichtig bepaald.
De toereikendheid is wel afhankelijk van de toekomstverwachtingen,
zoals bijvoorbeeld de mate waarin het SNN inkomsten uit regelingen voor
provincies/gemeenten na 2018 kan genereren. Opgemerkt dient te worden
dat de baten en lasten die samenhangen met de uitvoering van regelingen
voor derden vanaf 2018 in voornoemde berekening niet zijn betrokken.

Controle op afgrenzing opbrengsten regelingen derden
Het SNN streeft ernaar om het tekort op de geprognosticeerde
uitvoeringskosten verder in te lopen door zich nog meer te richten op het
uitvoeren van regelingen van derden. Eén van de regelingen waar het SNN
in 2015, en de komende periode, significante opbrengsten uit genereert is
de Waardevermeerderingsregeling voor de provincie Groningen.
Daarnaast worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor de
uitvoering van de POP-regeling.

In opdracht van de provincie Groningen hebben wij op basis van met het
college van Gedeputeerde Staten overeengekomen voorwaarden de
rechtmatige uitvoering van de Interimregeling Waardevermeerdering door
het SNN in 2015 gecontroleerd. Hiertoe is onder verantwoordelijkheid van
het dagelijks bestuur van het SNN een financiële verantwoording opgesteld.
Bij de controle hebben wij gebruik gemaakt van de door het SNN
uitgevoerde maatregelen van interne beheersing en controle. Op basis van
de door ons uitgevoerde werkzaamheden hebben wij geen significante
bevindingen gedaan. Wij zullen aan het algemeen bestuur van het SNN over
ons oordeel bij de financiële verantwoording rapporteren door middel van
een aparte controleverklaring.

(in€ 1.0O0) fl. 2015

Stand 3 1-12 14.418

Geraamde lasten tot en met 2023 51.073

16.192

Geraamde baten tot en met 2023

Geraamd tekort

44.606

34.890 24.521

Tekort per 30 juni 2023 1.765

16.183 20.085

3.893
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Be’angrijke bevindingen jaarrekeningposten

Per regeling zijn afspraken gemaakt over tarieven en de wijze van
facturatie. In het kader van het vaststellen van de volledige verantwoording
van de opbrengsten die verband houden met de uitvoering van regelingen
voor derden is het tevens belangrijk dat de opgezette maatregelen van
administratieve organisatie en interne beheersing zich doorontwikkelen.

In onze controle van de jaarrekening 2015 constateren wij dat de baten
samenhangend met de uitvoering van regelingen ten behoeve van
provincies en gemeenten periodiek worden gefactureerd. Deze interval
verschilt per regeling en wordt maandelijks (interim-regeling
waardevermeerdering), eens per kwartaal (overige regelingen) 6f wanneer
een bepaald aantal aanvragen is behandeld (FEP 2013-2015 ) uitgevoerd.
De zichtbare interne controle of alle opbrengsten die aan het betreffende
boekjaar kunnen worden toegerekend ook daadwerkelijk zijn gefactureerd
en verantwoord, is daarbij voor verbetering vatbaar.

Met de toename van het aantal regelingen derden en de ambitie om dit
verder uit te breiden, brengen wij voornoemd aandachtspunt onder uw
aandacht. Wij adviseren u om intern een zichtbare controle uit te laten
voeren op de tijdige en volledige facturatie van de regelingen derden.

Vrïjval op toekenningen en mutaties vooruitontvangsten
Het BBV verplicht dat de baten en lasten tot hun brutobedrag in de
jaarrekening worden verantwoord. Om daarin te voorzien én tot een
verdere beheersing en verantwoording van subsidiebudgetten
(totaalbudget én nog resterend) te komen, is de verantwoording van vrijval
op toekenningen en mutaties op vooruitontvangen bedragen in de
jaarrekening 2015 ten opzichte van eerdere jaren gewijzigd.

Toekenningen aan projecten en dekking
Jaarlijks worden de in dt jaar verleende subsidies (of committeringen) aan
derden volledig als last in het overzicht van baten en lasten in de
jaarrekening verantwoord. Een en ander zoals in de grondslagen van
waardering en resultaatbepaling is vermeld. In de dekking van de
verleningen wordt voorzien vanuit de daarvoor beschikbare middelen,

waarvan het restant op de balans onder de vooruitontvangen bedragen
staat vermeld. Deze verwerkingswijze wordt jaarlijks consistent toegepast.
Tot op heden werden de vrijgevallen bedragen op toekenningen
(omdat projecten geen 6f ten opzichte van de ingediende projectbegroting
geen volledige doorgang vonden) en als gevolg daarvan weet beschikbaar
gekomen middelen als bate respectievelijk last in de jaarrekening
verantwoord. Door middel van deze verwerkingswijze werd het totaal van
de afzonderlijke baten en lasten hoog gehouden.

Met ingang van de jaarrekening 2015 zijn vrijgevallen bedragen op
toekenningen en weer beschikbaar gekomen middelen als negatieve last
(als het ware een correctie op eerdere toekenning) respectievelijk als
negatieve bate in de verantwoord. Deze herziene verwerkingswijze is
adequaat toegelicht in de hierop aangepaste grondslagen van waardering
en resultaatbepaling.

Conclusie
Als gevolg van deze aanpassing, wordt tegemoet gekomen aan de
verplichtingen van het BBV om baten en lasten tot hun bruto bedrag te
verantwoorden, zullen de jaarlijks verantwoorde toekenningen in meerjarig
perspectief leiden tot een verantwoording van het totaalbudget en is de
omvang van het totaal van baten en lasten een juiste weerspiegeling van de
omvang van de activiteiten van het SNN in dât begrotings- en
verantwoordinqsjaar.

Vergelijkende cijfers
Omwille van de vergelijkbaarheid, zijn de vergelijkende cijfers in het
overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2015 (zijnde de
begrotingscijfers én realisatiecijfers 2014) aangepast.

Voornoemde herziening komt het inzicht in de jaarrekening ten goede,
maar is niet van invloed op de omvang en samenstelling van het vermogen
en resultaat over 2015, noch van 2014. Voornoemde opmerking doet dan
ook geen afbreuk aan ons oordeel bij de jaarrekening 2014.
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Belangrijke bevindingen jaarrekeningposten

Het resterend weerstandsvermogen bedraagt € 7,9 miljoen
In de jaarrekening is de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
opgenomen, welke informatie bevat over de weerstandscapaciteit, de
risico’s en het beleid dat hieromtrent gedurende 2015 is gevoerd.
Het dagelijks bestuur van het SNN constateert dat het weerstandsvermogen
een overschot kent van € 7,9 miljoen ten opzichte van de onderkende
risico’s.

In onderstaande tabel is de samenvatting van het weerstandsvermogen
opgenomen:

Weersta ndsca paciteit 8.328 7.691 7.544

Risico’s 428 28 271

Saldo (overschot) 7.900 7.663 7.273

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt tevens het
risico van de € 1,8 miljoen benoemd op het verwachte tekort op de
uitvoeringskosten over de periode tot en met 2023. Omdat het SNN dit
risico niet mag afdekken met de buffers in de weerstandscapaciteit van
€ 8,3 miljoen, is dit risico niet in het hierboven weergeven overzicht
meegenomen.

Wij zijn van mening dat de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing een adequaat inzicht biedt in de beschikbare
weerstandscapaciteit en de op balansdatum bestaande risico’s.

Verantwoording OP EFRO 2007-2013
Verder wordt in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
ingegaan op het risico omtrent overcommitteringen op het OP EFRO
2007-2013. Medio 2016 dient het SNN het programma over voornoemde
periode af te rekenen. Belangrijk aandachtspunt bij de afrekening is het
risico op overcommittering. Het SNN heeft vanuit EFRO en
Rijkscofinanciering meer subsidiegelden beschikt dan het totaal beschikbare
budget. Hiervoor is gekozen, omdat op basis van ervaringscijfers er bij
afrekening van verstrekte subsidiegelden op totaal een deel van het
toegekende subsidiebedrag teruggevorderd wordt. Om te voorkomen dat
daardoor een deel van het voor de regio beschikbare budget door SNN
terugbetaald dient te worden, committeert het SNN in eerste instantie meer
subsidie.

Uit de analyse van het SNN blijkt dat ten tijde van het opstellen van de
jaarrekening sprake is van een risico van € 0,4 miljoen. Van de 138
committeringen zijn er inmiddels 85 vastgesteld, voor 7 committeringen
moet de einddeclaratie nog worden vastgesteld en voor 46 committeringen
is nog geen einddeclaratie is ontvangen. Voor de laatst genoemde categorie
is om die reden een inschatting gemaakt van de te verwachten vrijval:

Vastgestelde vrijval

Vrijval o.b.v. ingediende
einddeclaratie

Geschatte vrijval o.b.v. 46
voortgang project

138

(in € 1 000) 2015 2014 2013

1
85

7

r

Totaal

18.612

1.946

12.031

32.590
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Belangrijke bevindingen jaarrekeningposten

Omdat het SNN initieel in totaal voor € 33,0 miljoen aan
overcommitteringen heeft beschikt, betekent dit dat over € 0,4 miljoen nog
een risico wordt gelopen. Dit risico is opgenomen in de paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Ten opzichte van de overcommittering op EFRO is inzake
Rijkscofinanciering sprake van een ondercommittering van € 1,9 miljoen.
Met het Rijk is mondeling afgesproken dat het tekort vanuit EFRO hier uit
mag worden gedekt. Hieraan is wel een voorwaarde gesteld. Het SNN treedt
hierover met het ministerie van EZ in overleg of zij hiervan gebruik kan
maken.
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Kwaliteit beheersorganisatie
Interne beheersmaatregelen

Algemeen
Bij de planning en uitvoering van de controle van de jaarrekening 2015 van
het SNN hebben wij de interne beheersmaatregelen, welke onderdeel
uitmaken van de administratieve organisatie, in onze overwegingen
betrokken. Wij hebben de opzet, het bestaan en de effectieve werking van
interne beheersmaatregelen onderzocht voor zover wij dit in het kader van
de jaarrekening noodzakelijk achten en niet met het doel om een oordeel
over de effectiviteit van de interne beheersing te geven. Wij hebben geen
onderzoek naar de effectiviteit van de interne beheersing verricht, anders
dan dat relevant is voor onze jaarrekeningcontrole.

Interne beheersing van voldoende niveau
In onze managementletters 2015, op 16 december 2015 uitgebracht aan
het dagelijks bestuur, hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen van
onze tussentijdse controle 2015 opgenomen. Wij concluderen in onze
Managementietter dat uw processen vanuit perspectief van de accountant
van voldoende niveau zijn.

Wij constateren dat het SNN continu werkt aan de verbetering van haar
organisatie. De organisatie heeft grotendeels zichtbare opvolging gegeven
aan onze bevindingen uit voorgaand jaar.

Kwaliteit van interne beheersing
in 2015 verder ontwikkeld
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Kwaliteit beheersorganisatie
Bedrijfsvoeringsmonitor

Uw processen op orde

Proces Onvoldoende Voldoende

Planning- &control cyclus

S u bsi di erna na g em ent

lnkDpen en aanbeteden

Perscn eel

Beta Ii ngs’erkeer

Tij dschrij bren

1 CT

Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend

het proces voldoet niet aan de te stellen eisen. Veel aandachtspunten voor verbetering.
het proces voldoet voor een belangrijk deel niet aan te stellen eisen. Meerdere aandachtspunten voor verbetering.
het proces voldoet nagenoeg geheel aan de te stellen eisen. Enkele aandachtspunten ter verbetering.
het proces voldoet geheel aan de te stellen eisen. Beperkte ruimte tot verbetering.

. Vc.Drqaand
jaar

Huidig jaar

Uitkomsten Audit Autoriteit binnen gereguleerde foutmarge
De Audit Autoriteit voert jaarlijks een controle uit op de door het SNN verstrekte subsidies uit hoofde van het OP EFRO. Voor de periode juli 2014 tot
juli 2015 heeft de Audit Autoriteit geconstateerd dat de toutfractie 1,94% (2013/2014: 0,64%) bedraagt en hiermee binnen de maximaal toegestane fout
van 2,0% blijft. Hierin zijn begrepen die bevindingen, waarover de AA een verschil van inzicht heeft met de nationale MA’s, de CA en het ministerie van EZ.
De touttractie zou anders 1,47% hebben bedragen. Naar huidige inzichten heeft het onderzoek van de Audit Autoriteit geen financiële gevolgen voor het
SNN. De Audit Autoriteit rapporteert dat gedurende voornoemde referentieperiode het beheers- en controlesysteem voldoende effectief heeft
gefunctioneerd om een redelijke mate van zekerheid te kunnen bieden over de juistheid van de betaalaanvragen die bij de Europese Commissie zijn
ingediend.

t.
i

Uitstekend

.z

z
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Kwaliteit beheersorganisatie

Automatisering
In het kader van de jaarrekeningcontrole beoordelen wij de
informatiserings- en automatiseringsomgeving van het SNN.

Hiertoe beoordelen wij onder meer de procedures voor het
wijzigingenbeheer en het beheer van logische toegangspaden tot de
applicaties CODA en Navision, voor zover van belang voor de
jaarrekeningcontrole. Ook nemen wij kennis van de ontwikkelingen op het
gebied van onder meer informatiebeveiliging. U heeft het afgelopen jaar de
technische en financiële haalbaarheid van onze aanbevelingen uit het
accountantsverslag 2014 onderzocht.

Gedurende de interim-controle hebben wij het afgelopen najaar met u de
volgende lT-aandachtsgebieden besproken, waarop onze belangrijkste
bevindingen betrekking hebben:

Implementatie landelijk gebruikt Navision systeem.
lnformatiebeveiliging in relatie tot de meldplicht datalekken.
IT-beheerprocedures:

softwa rewijzigi n gen beh eer;
logische toegangsbeveiliging.

Onze gedetailleerde IT-bevindingen die voortkomen uit de in
december 2015 uitgevoerde IT-audit, hebben wij in bijlage 3 van ons
accountantsverslag opgenomen.

Onze controle was niet primair gericht op het doen van een uitspraak
omtrent de continuïteit en betrouwbaarheid van (delen van) de
geautomatiseerde gegevensverwerking en wij hebben daartoe ook geen
opdracht van het management ontvangen.

De jaarrekeningcontrole heeft geen tekortkomingen in de continuïteit en
betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het
licht gebracht. Pagina 20
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Onafhankelîjkheid en controleproces
Bijlage 1

Onafhankelijkhei d
De onafhankelijkheid van de accountant behoort tot het fundament van zijn
beroep. In de maatschappelijke discussie over kwaliteitsverbetering van de
controle speelt de onafhankelijkheid van accountants een belangrijke rol.
Vanaf 1 januari 2014 is op alle assurance opdrachten onder Nederlands
recht de Verordening inzake Onafhankelijkheid (V1O) van toepassing.
Een aantal belangrijke punten uit de ViO die we hieronder hebben
opgenomen, betreffen:

Langdurige betrokkenheid
Samenloop van dienstverlening
Geschenken en giften

Een strikte scheiding tussen controle- en adviesdiensten was al van kracht
voor OOB’s vanaf 1 januari 2013 en kantoorroulatie is verplicht voor
financiële jaren van OOB’s vanaf 2016. Daarnaast kent de
Europese verordening vanaf controlejaar 2016 striktere
onafhankelijkheidseisen, maar ook nadere bevestigingen over
onafhankelijkheid ter communicatie aan interne toezichthouders.

Impact nieuwe regels op relatie SNN en EY

Langdurige betrokkenheid
Om alle schijn van afhankelijkheid te vermijden, kunnen de externe
accountant en (senior) managers in het team maximaal zeven
achtereenvolgende jaren in het team actief zijn. Daarna zullen zij intern
roteren. Onze betrokkenheid in jaren laat het volgende beeld zien:

D.E. Engwerda RA (extern accountant), jaarrekeningcontrole 2014;
M.J. Klomps MSc EMA (manager), sinds jaarrekeningcontrole 2014.

Dit betekent dat geen van onze teamleden de termijn van zeven jaren
binnenkort zal overschrijden.

Samenloop van dienstverlening
Ten aanzien van OOB’s is de combinatie van wettelijke controles en overige
dienstverlening volledig verboden, met uitzondering van met name
genoemde overige assurancediensten. Voor niet-OOB’s is bepaald dat
samenloop is geoorloofd als de non-assurance dienst niet van materiële
invloed is op het assurance-object. Als er wel materiële invloed is geldt in
beginsel een verbod, behalve wanneer de non-assurancedienst niet:

subjectief of niet-routinematig is; of
een verwerkingswijze in het assurance-object ten gevolge heeft waarvan
het assurance team twijfelt of deze verwerkingswijze passend is; of
leidt tot een bedreiging uit hoofde van belangenbehartiging.

Op de volgende pagina is schematisch weergegeven wat de verdeling is van
onze kosten naar controle en overige diensten.

Geschenken en giften
Zoals met u is overeengekomen, informeren wij u hierbij over de door ons
ontvangen respectievelijk verstrekte geschenken en persoonlijke uitingen
van gastvrijheid boven € 100. Wij hebben geen geschenken en/of
persoonlijke uitingen van gastvrijheid boven voornoemd bedrag verstrekt/
ontvangen.

Wij zijn onafhankelijk van het SNN
Wij hebben alle aspecten geanalyseerd die onze onafhankelijkheid
gedurende het jaar zouden kunnen bedreigen. Daar waar
onathankelijkheidsregels dit vereisen, hebben wij aanvullende waarborgen
ingevoerd. Wij kunnen u bevestigen dat zowel als organisatie en als
controleteam onafhankelijk zijn van het SNN.
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Onafhankelijkheid en controleproces
Bijlage 1

Verantwoordelijkheid
Conform de aan ons verleende opdracht hebben wij de jaarrekening 2015
van het SNN gecontroleerd. Deze jaarrekening is onder
verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur opgesteld. Het is onze
verantwoordelijkheid een oordeel te geven over de jaarrekening, als
bedoeld in artikel 217, derde lid, van de Provinciewet.

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder het Besluit accountantscontrole decentrale overheden
(Bado) en het door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol.

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende
gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en
uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

De met u afgesproken goedkeurings- en
rapporten ngstoleranties
Op grond van het Bado stelt het algemeen bestuur de
goedkeuringstolerantie vast die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole
dient te hanteren.

De goedkeuringstolerantie is op 10 november 2015 vastgesteld door het
algemeen bestuur, waarbij tevens het normenkader is vastgesteld.

Op grond van de jaarrekening 2015 bedraagt de goedkeuringstolerantie
voor fouten afgerond € 246.500 (1% van de lasten) en voor onzekerheden
€ 739.500 (3% van de lasten). Als de goedkeuringstolerantie niet wordt
overschreden, kan een goedkeurende controleverklaring afgegeven
worden.

Deze goedkeuringstolerantie is een kwantitatief criterium. De uiteindelijke
oordeelsvorming is echter altijd een combinatie van kwalitatieve en
kwantitatieve afwegingen.

Het rapporteringsbedrag, de maatstaf die geldt voor het rapporteren van
fouten en onzekerheden, is door het algemeen bestuur bepaald op
€ 61.000.

GoedkeuringsJoed- fBeperking Oordeel
tolerantie keurenJ onthouding

Fouten in de < 1%
jaarrekening
(% lasten)

> 1 <3% > 3%

Onzekerheden
in de controle
(% lasten)

<3% >3<10% >10%
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S1Sa-bijlage
Bijlage 2

Het is volgens de nota verwachtingen accountantscontrole voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door
middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw organisatie samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven
verantwoordingsstukken voor 15 juli aanstaande elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd.

Nummer specifieke Specifieke uitkering Fout of onzekerheid Financiële omvang Toelichting
uitkering conform in euro’s fout/onzekerheid
SiSa-bijlage 2015

l&M E28 Regionale mobiliteitsfondsen Geen
- N.v.t.
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Automatisering en II
Bijlage 3

Implementatie landelijk gebruikt Navision systeem
SNN is in 2012 gezamenlijk met andere managementautoriteiten gestart
met een landelijk project waarbij meerdere subsidieaanvragen EFRO
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) in één uniform systeem
vastgelegd kunnen worden. Vanuit elke managementautoriteit participeert
één medewerker in het projectteam, waarbij de afgevaardigde uit de regio
Zuid Nederland momenteel als coördinator fungeert. U heeft aangegeven
dat het systeem Navision is geselecteerd, dat dit inmiddels technisch in
beheer is genomen door een externe leverancier en dat het systeem extern
wordt gehost. Op dit moment bevindt het project zich in de fase waarbij
doorlopend additionele functionaliteiten in de vorm van softwacewijzigingen
worden getest en doorgevoerd. De verwachting is dat medio 2016 Navision
het gehele EFRO subsidieptoces zal ondersteunen.

Het functioneel beheer rondom het nieuwe systeem is nog niet ingericht en
er is nog geen procedure voor autorisatie en softwarewijzigingenbeheer.
Daarnaast is nog niet bepaald in hoeverre SNN taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zal hebben voor het beheer van
het systeem. Doordat de beheerorganisatie nog niet is ingericht en daarmee
de voor de jaarrekeningcontrole relevante IT-beheerprocessen nog
onvoldoende zijn geborgd, loopt SNN het risico op bijvoorbeeld
ongeautoriseerde toegang tot het systeem of fouten in financiële gegevens
(superusers die bij verschillende autoriteiten kunnen beheren).

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat elke managementautoriteit, die
gebruik gaat maken van dit systeem, andere eisen kan gaan stellen op het
gebied van autorisatiebeheer, softwarewijzigingenbeheer evenals de
beveiliging van de data.

Aanbeveling
Ondanks dat SNN het systeem Navision niet in eigen beheer heeft, blijft zij
te allen tijde verantwoordelijk voor beheersmaatregelen in het systeem om
de eerder genoemde risico’s met betrekking tot uw data te mitigeren.
Wij adviseren u derhalve een beheerorganisatie in te richten waarbij taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden (intern en extern) worden
vastgelegd. Tevens adviseren wij u afspraken tussen de beheerorganisatie
en SNN, die betrekking hebben op vastgestelde lT-beheerprocedures en
hieraan gekoppelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast te
leggen.
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Automatisering en II
Bijlage 3

Informatiebeveiliging in relatie tot de meldplicht datalekken
In 2014 hebben wij vastgesteld dat u een informatiebeveiligingsbeleid heeft
opgesteld voor de periode 2014-2016 en hebben wij u geattendeerd op de
Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging (181).

Onderdeel van de 181 is het inrichten van beheersmaatregelen voor de
borging van dataprivacy en het inrichten van beheersmaatregelen tegen
datalekken. Organisaties verwerken steeds meet data en dat neemt alleen
maar toe. Data is meer dan alleen financiële informatie of intellectueel
eigendom. Het omvat ook de persoonsgegevens van individuen, In een
wereld waarin alleen offline handelen niet meer bestaat en waarin de nu
opgroeiende generaties het online delen van (zeer) persoonlijke gegevens
als normaal beschouwen, wordt vaak verwacht dat voldoende maatregelen
getroffen zijn om (persoonlijke) data van individuen te beschermen. Niets is
minder waar. Slechts een minderheid van organisaties heeft de door hen
verwerkte data goed onder controle. Nog te vaak komt in het nieuws dat
wederom (persoonlijke) data ontvreemd, verloren of misbruikt is. En dat is
dan alleen nog maar het deel dat in de openbaarheid komt.

Datalekken worden daarbij vaak nog niet opgemerkt. De wetgever probeert
hierin bij te sturen: om organisaties bewuster om te laten gaan met data
(in het specifiek persoonsgegevens) en de kans op verlies te minimaliseren
zijn ze vanaf 1 januari 2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te
melden indien die leiden tot onder andere diefstal, verlies of misbruik van
persoonsgegevens. Aansluitend wordt ook de boetebevoegdheid van het
College bescherming persoonsgegevens (hierna: Cbp) verruimd en kan het
Cbp forse bestuurlijke boetes opleggen.

Er dient inzicht te worden verkregen in de verwerking van data en welke
daarvan persoonsgegevens betreft. Voor persoonsgegevens betekent dit
ook dat organisaties onder andere moeten weten voor welk doel deze
persoonsgegevens worden verwerkt, waar in de organisatie de verwerking
plaatsvindt (processen, systemen, back-ups, et cetera),
welke beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens
adequaat te beschermen en in welke mate deze maatregelen effectief zijn.

Wij hebben diverse specifieke aandachtspunten en aanbevelingen reeds aan
uw afdeling financiën gestuurd. Wij adviseren u een compliance team op
korte termijn te laten vaststellen in welke mate uw organisatie aan de
meldplicht datalekken voldoet. Wij benadrukken dat de meldplicht
datalekken en het bredere onderwerp dataprivacy vanuit IT gefaciliteerd
kunnen worden, maar het onderwerpen zijn die de hele organisatie raken en
derhalve overal en op alle niveaus aandacht dienen te hebben.

Tot slot brengen wij graag onder uw aandacht dat de door ons in deze
management letter gedane aanbevelingen met betrekking tot de logische
toegangsbeveiliging en het softwarewijzigingenbeheer, integraal onderdeel
uit kunnen maken van informatiebeveiliging. Hiertoe behoort ook het
landelijke Navision systeem waar SNN gebruik van gaat maken.
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Automatisering en IT
Bijlage 3

IT-beheerprocedure Softwarewijzigïngenbeheer
In 2014 hebben wij vastgesteld dat grotere wijzigingen voor de interne
systemen conform een vastgestelde procedure verlopen. Wij hebben
vastgesteld dat deze procedure in 2015 niet is gewijzigd. Ook hebben wij
vastgesteld dat de procedure omtrent kleine wijzigingen
(zogenoemde FOB’s) in 2015 niet gewijzigd is.

Uit de door u aangeleverde documentatie blijkt dat wijzigingen worden
getest. Doordat in deze documentatie ontbreekt of dit een grote of kleine
wijziging betreft is niet vast te stellen of uitgevoerde testwerkzaamheden
aansluiten op de aard impact van de wijziging.

Het risico bestaat dat wijzigingen in de programmatuur niet of onvoldoende
getest en/of niet geautoriseerd in productie worden genomen, wat mogelijk
kan leiden tot problemen in de werking van de applicatie.

IT-beheerprocedure Logische toegangsbeveiliging
Wij hebben vastgesteld dat in 2015 de volgende beheersmaatregelen
inzake logische toegangsbeveiliging voor interne systemen aanwezig zijn:

Autorisaties worden aan de hand van een autorisatieprocedure en met
ondersteuning van een formulier en autorisatiematrix aangevraagd,
goedgekeurd en toegekend.
Er vindt een periodieke controle plaats op autorisaties aan de hand van
een analyse van de wijzigingslog.

U heeft ons aangegeven dat onderstaande aandachtspunten uit 2014
ongewijzigd zijn:

Via het account administrator” heeft de externe leverancier ITASS nog
toegang tot Navision 2013. U heeft aangegeven dat dit om technische
redenen zo is ingericht en dat u momenteel onderzoekt of dit kan
worden aangepast naar een serviceaccount.
Bestanden in Navision 2013 kunnen rechtstreeks via de “verkenner” van
het besturingssysteem en buiten de applicatie om benaderd, gemuteerd
of verwijderd worden.

Wij bevelen u aan de genoemde aandachtspunten op te lossen door de
volgende punten door te voeren:

Zorg dat het “administrator” account standaard geblokkeerd staat en
dat deze alleen tijdelijk open wordt gezet na een verzoek van de
leverancier. Of dat er een specifiek service account wordt aangemaakt.
Hierdoor bent u te allen tijde op de hoogte van de werkzaamheden van
de leverancier.
Draag zorg, eventueel met behulp van een update van Navision,
dat bestanden alleen nog maar via de applicatie benaderbaar zijn.
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Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland
T.a.v. de heet mr. E. van der Sluis, directeur
Postbus 779
9700 Al GRONINGEN

Groningen, 14 april 2016 DVIN-A$LKGQ/jb

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2015 van de gemeenschappelijke
regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland te Groningen, bestaande uit de balans per
31 december 2015, het overzicht van baten en lasten over 2015, de verantwoording uit hoofde van de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de bijlage met
verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage). Daarbij ontvangt u drie losse
exemplaren van onze hierbij afgegeven controleverklaring d.d. 14 april 2016.

Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in exemplaren van de
jaarstukken 2015, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening.
Dit exemplaar is ten behoeve van uw archief. De overige exemplaren van de controleverklaring zijn
voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder
persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklacing gebruik te
maken van de exemplaren van de controleverklaring die niet zijn voorzien van een persoonlijke
handtekening.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverklaring zonder
persoonlijke handtekening wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarstukken ongewijzigd
worden vastgesteld door het algemeen bestuur. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts
toegestaan tezamen met deze jaarstukken.

Indien u deze jaarstukken en de verklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de
jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan
bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op
te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat (U verlaat de
beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening).

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liabilit’ partnetship opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij companies
House onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst & Voung Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger
van een) vevnoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Voung Accountants LLP is statutair gevestigd te 6 More London Place, London, SE1
2DA, Verenigd Koninkrïjk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258,3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bil de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de
aansprakelijkheid is opgenomen.
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Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden
aangeboden aan het algemeen bestuur. Deze jaarrekening dient te worden vastgesteld door het
algemeen bestuur en de vaststelling dient te worden genotuleerd.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

D.E. Engwerda RA

Bijlagen: voor identificatie gewaarmerkte jaarrekening 2015, bestaande uit de balans,
het overzicht van baten en lasten, de WNT-verantwoording en de SiSa-bijlage
ondertekende controleverklaring ten behoeve van uw archief
was getekend controleverklaring behorende bij openbaar te maken stukken
(twee exemplaren)
informatieblad Openbaarmaking van controleverklaringen
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het algemeen bestuur van Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling
Samenwerkingsverband Noord-Nederland te Groningen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2015 en het overzicht van baten en lasten over 2015 met de toelichtingen,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke
uitkeringen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland is
verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag,
beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de
baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante
wet- en regelgeving.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten,
lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado),
het controleprotocol 2015 dat door het algemeen bestuur d.d. 10 november 2015 bij besluit is
vastgesteld en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales es geregistreerd bij Companies
House onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger
van een) veneoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd teA More London Place, London, SE1
2DA, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 259, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de
aansprakelijkheid is opgenomen.
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor
de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële
rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolecantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden
3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze
goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur d.d. 10 november 2015 bij besluit vastgesteld.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van
de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het
Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband
Noord-Nederland te Groningen een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de
baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 in overeenstemming met
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 217 lid 3 onder d Provinciewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Groningen, 14 april 2016

Ernst & Young Accountants LLP

D.E. Engwerda RA
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Controleverklarïng van de onafhankelijke accountant
Aan: het algemeen bestuur van Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling
Samenwerkingsverband Noord-Nederland te Groningen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2015 en het overzicht van baten en lasten over 2015 met de toelichtingen,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke
uitkeringen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland is
verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag,
beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de
baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante
wet- en regelgeving.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten,
lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado),
het controleprotocol 2015 dat door het algemeen bestuur d.d. 10 november 2015 bij besluit is
vastgesteld en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor
de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële
rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden
3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze
goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur d.d. 10 november 2015 bij besluit vastgesteld.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van
de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het
Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband
Noord-Nederland te Groningen een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de
baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 in overeenstemming met
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 217 lid 3 onder d Provinciewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Groningen, 14 april 2016

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. D.E. Engwecda RA
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1 Condities
De machtiging om de controleverklaring openbaar te maken wordt
gegeven onder de volgende condities:

Indien na het verlenen van deze machtiging feiten en
omstandigheden bekend worden die van essentiële betekenis
zijn voor het beeld dat de jaarrekening oproept, is nader overleg
met de accountant noodzakelijk.
De machtiging heeft betrekking op het opnemen van de
controleverklaring in het ten behoeve van de algemene
vergadering uit te brengen verslag, waarin ook de opgemaakte
jaarrekening wordt opgenomen.
De machtiging heeft ook betrekking op het opnemen van de
controleverklaring in het bij het handelsregister te deponeren
verslag, mits de behandeling van de jaarrekening op de
algemene vergadering niet tot aanpassing leidt.

fr De voor deponering bij het handelsregister bestemde
jaarrekening waarin op grond van artikel 2:397 8W
vereenvoudigingen zijn aangebracht, dient te zijn ontleend aan
de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening.
Een concept van deze voor deponering bij het handelsregister
bestemde jaarrekening dient aan ons ter inzage te worden
gegeven.
De controleverklaring kan ook worden toegevoegd indien de
jaarrekening op elektronische wijze, bijvoorbeeld op internet,
wordt openbaar gemaakt. Deze jaarrekening dient de volledige
jaarrekening te zijn en deze dient goed te zijn afgescheiden van
andere gelijktijdig elektronisch openbaar gemaakte informatie.
Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt
opgenomen in een ander stuk dat zal worden openbaar
gemaakt, is voor het opnemen van de controleverklaring daarbij
opnieuw toestemming van de accountant nodig.

2 Toelichting op de condities
2.1 Raad Ven commissarissen en raad ven bestuur
De accountant zendt zijn controleverklaring doorgaans aan de raad
van commissarissen en de raad van bestuur. Dit is in
overeenstemming met Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (8W) dat in
artikel 393 onder meer zegt: “De accountant geeft de uitslag van
zijn onderzoek weer in een verklaring”. “De accountant brengt
omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen
en aan het bestuur.”

2.2 Algemene vergadering
Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan na
uitdrukkelijke toestemming van de accountant. In dit kader wordt
onder openbaarmaking verstaan het beschikbaar stellen voor het
publiek, dan wel aan een zodanige kring van personen dat deze met
het publiek gelijk is te stellen. Verspreiding onder aandeelhouders
c.q. leden valt ook onder dit begrip openbaar maken, zodat voor het
opnemen van de controleverklaring in het verslag dat aan de
algemene vergadering wordt uitgebracht machtiging van de
accountant nodig is.

2.3 Controleverklaring plus verantwoording
De machtiging heeft betrekking op publicatie in het verslag waarin
tevens is opgenomen de jaarrekening waarop de controleverklaring
betrekking heeft. Deze conditie stoelt op de beroepsregels die
zeggen dat het de accountant verboden is toestemming te geven tot
openbaarmaking van zijn verklaring anders dan tezamen met de
verantwoording waarop die verklaring betrekking heeft. De
accountant zal ook altijd de overige inhoud van het verslag willen
zien, omdat het hem niet toegestaan is toestemming tot
openbaarmaking van zijn verklaring te verlenen indien door de
inhoud van de gezamenlijk openbaar gemaakte stukken een onjuiste
indruk omtrent de betekenis van de jaarrekening wordt gewekt.

2.4 Gebeurtenissen tussen datum controleverklaring en
algemene vergadering

Aandacht dient geschonken te worden aan het feit dat zich tussen de
datum van de controleverklaring en de datum van de algemene
vergadering waarin omtrent de vaststelling van de jaarrekening
wordt beslist, feiten of omstandigheden kunnen voordoen die van
essentiële betekenis zijn voor het beeld dat de jaarrekening oproept.
De accountant dient namelijk op grond van COS 56D
controlewerkzaamheden te verrichten die er op gericht zijn
toereikende controle-informatie te verkrijgen dat alle gebeurtenissen
voor de datum van de controleverklaring die aanpassing van of
vermelding in de jaarrekening vereisen, zijn gesignaleerd.

Indien de accountant gebeurtenissen ter kennis komen, die van
materiële betekenis kunnen zijn voor de jaarrekening, dient de
accountant te overwegen of die gebeurtenissen juist zijn verwerkt en
toereikend zijn vermeld in de toelichting bij de jaarrekening. Als de
accountant tussen de datum van de controleverklaring en de datum
dat de jaarrekening openhaar wordt gemaakt, kennis neemt van een
feit dat de jaarrekening materieel zou kunnen beïnvloeden, dient de
accountant te beoordelen of de jaarrekening moet worden gewijzigd,
de kwestie te bespreken met de leiding en te handelen zoals op
grond van de omstandigheden noodzakelijk is.

2.5 Handelsregister
De jaarrekening wordt (bij onder titel 9 BW2 vallende rechtspersonen
samen met het jaarverslag en de overige gegevens) overgelegd aan
de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist over de
vaststelling van de jaarrekening. Pas na de vaststelling van de
jaarrekening door de algemene vergadering is sprake van een
vennootschappelijke jaarrekening. Deze jaarrekening zal in de regel
in ongewijzigde vorm worden vastgesteld. Aan de
vennootschappelijke jaarrekening moet als onderdeel van de overige
gegevens de controleverklaring worden toegevoegd. De tekst
hiervan is normaal gesproken identiek aan de eerder afgelegde
controleverklaring. Het is de vennootschappelijke jaarrekening die
samen met het jaarverslag en de overige gegevens bij het
handelsregister wordt openbaar gemaakt. Onder de overige
gegevens behoort dan te zijn opgenomen de controleverklaring die
behoort bij de volledige jaarrekening. Indiende behandeling van de
jaarrekening op de algemene vergadering niet tot aanpassing leidt,
kan de controleverklaring worden toegevoegd aan de door de
algemene vergadering vastgestelde jaarrekening en bij tijdige
deponering van het verslag ten kantore van het handelsregister als
onderdeel van dit verslag worden openbaar gemaakt.

2.6 Openbaarmaking op andere wijze
De jaarrekening kan ook worden openbaar gemaakt op andere wijze
dan door deponering bij het handelsregister. De controleverklaring
kan ook dan worden toegevoegd, mits het gaat om openbaarmaking
van de volledige jaarrekening. Indien een deel van een jaarrekening
dan wel een verkorte jaarrekening openbaar wordt gemaakt, is het
niet toegestaan dat daarbij enigerlei door de accountant gegeven
mededeling wordt openbaar gemaakt, tenzij:
a. hij tot het oordeel is gekomen dat in de gegeven

omstandigheden het desbetreffende stuk toereikend is; of
b. op grond van wettelijke voorschriften met openbaarmaking van

het desbetreffende stuk kan worden volstaan.
Indien niet de volledige jaarrekening wordt openbaar gemaakt, is
nader overleg met de accountant noodzakelijk. Bij het opnemen van
de jaarrekening en de controleverklaring op internet dient
gewaarborgd te worden dat de jaarrekening goed is afgescheiden
van andere informatie op de internetsite. De scheiding kan
bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare
vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een
waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat.

2.7 Opnemen in een ander stuk
Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opgenomen
in een ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is sprake van
een nieuwe openbaarmaking en is opnieuw toestemming van de
accountant nodig. Een voorbeeld van deze situatie is de publicatie
van een emissieprospectus met daarin opgenomen de jaarrekening,
nadat dezelfde jaarrekening tezamen met de andere jaarstukken is
gedeponeerd bij het handelsregister. Voor elke nieuwe
openbaarmaking is dus opnieuw toestemming van de accountant
nodig.

2.B Gebeurtenissen na de algemene vergadering
Indien na de vaststelling van de jaarrekening feiten en
omstandigheden bekend zijn geworden waardoor de jaarrekening
niet langer het wettelijk vereiste inzicht geeft, moet niettemin de bij
de vastgestelde jaarrekening afgegeven controleverklaring worden
gehandhaafd, evenals de bij het handelsregister neergelegde
controleverklaring. In dat geval dient de rechtspersoon over deze
feiten en omstandigheden een mededeling bij het handelsregister te
deponeren, voorzien van een controleverklaring. Ook in deze situatie
is nader overleg met de accountant noodzakelijk.

Openbaarmaking van controleverklaringen


