
prooincieb ais Vesterbrink r, Assen
postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen

www.drenthe.nl
(o592) 36 55 55

pro'uincieþrenthe

Aan:

de voorzitter en leden van

Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 14 april2016
Ons kenmerk 1 513.31201600 1 947

Behandeld door de heer H.R. Renes (0592) 36 51 57

Ondenverp: SNN-Jaarstukken 2015, ontwerp-Begrotingswijziging 2016 en ontwerp-

Begroting 2017 en de mogelijkheid tot een zienswijze

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie de volgende SNN-stukken aan: de ontwerp-Begroting

2017, de ontwerp-Begrotingswijziging 2016, de Jaarrekening 2015, alsmede de link

naar het digitale Jaarverslag 2015.

Het SNN heeft twee aanbiedingsbrieven bijgesloten, één ten behoeve van de Begro-

ting en Begrotingswijziging en één ten behoeve van de Jaarstukken. Deze brieven

benoemen de inhoudelijke aandachtspunten van de bijgevoegde stukken.

M og el ij kh e id tot z ie n sw ijze
Hierb'lj wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven ten aanzien van

bovengenoemde stukken. Het Dagelijks Bestuur van het SNN voegt de eventuele

commentaren, waarin deze zienswijze is vervat, bij de bovengenoemde stukken, zoals

deze aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.

Het Dagelijks Bestuur is voornemens de ontwerp-Begroting, de Begrotingswijziging en

de Jaarstukken op 28 juni 2016 ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen

Bestuur van het SNN. Wij verzoeken u voor 10 juni 2016 uw eventuele zienswijze aan

ons kenbaar te maken.
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1. Inleiding 
 
De noordelijke overheden stimuleren, faciliteren en verbinden via het SNN ambities voor 
een innovatieve, duurzame en inclusieve ontwikkeling van Noord-Nederland. Het SNN wil 
een onderscheidende publieke dienstverlener zijn, die ambities van opdrachtgevers, 
partners, klanten en medewerkers centraal stelt. De activiteiten van het SNN zijn gericht 
op het beheer en de verantwoording van subsidiefondsen, het ondersteunen van 
noordelijke (ambtelijke en bestuurlijke) samenwerking en advisering op de terreinen 
public affairs en regionale en Europese samenwerking. De doelstelling en taken van het 
SNN zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-
Nederland, die in 2015 is geactualiseerd. 
 

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
 
ARTIKEL 3 Belangen 
De regeling heeft ten doel de belangen van de deelnemende provincies te behartigen ten behoeve van een 
duurzame en innovatieve economische ontwikkeling van Noord-Nederland, het beheer van financiële fondsen 
en de besteding van deze middelen en het in dat kader faciliteren van het bestaan van een 
managementautoriteit ter uitvoering van Europese programma’s. 
 
ARTIKEL 4 Taken 
Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen heeft samenwerkingsverband de volgende taken: 
a. beheer en besteding van middelen die uit Europese fondsen aan het dagelijks bestuur van het 
 samenwerkingsverband ter beschikking worden gesteld voor Noord-Nederland en andere zaken die ter 
 uitvoering van Europese programma’s noodzakelijk zijn. 
b.  beheer en besteding van andere middelen die aan het samenwerkingsverband ter beschikking worden 
 gesteld voor Noord-Nederland. 
c.  Het verstrekken van subsidies en de monitoring en control hiervan ten aanzien van de onder a en b 
 bedoelde middelen. 
d. Faciliteren en ondersteunen van samenwerking tussen de provincies, de noordelijke gemeenten en 
 regionale partnerorganisaties. 
e. Het bevorderen van gemeenschappelijk optreden in de behartiging van Noord-Nederlandse belangen 
 en het verwerven van subsidiefondsen en promoten van de Noord-Nederlandse belangen in het 
 regionale, nationale en internationale speelveld. 

 
Provincies en steden werken binnen hun gemeenschappelijke regeling SNN samen om 
efficiënter en slagvaardiger doelen te bereiken dan zij op eigen kracht zouden kunnen. 
Daarmee vormt het SNN een krachtig samenwerkingsverband, dat invloed uitoefent, 
partnerschappen aangaat en nieuwe coalities bouwt over institutionele en bestuurlijke 
grenzen heen. Noordervisie 2040, de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA) en de 
Gebiedsagenda zijn belangrijke koersbepalende documenten. 
 
Resultaat centraal 
Noordelijke overheden, ondernemers en regionale (kennis)partners worden - in een tijd 
van grote maatschappelijke en technologische transitie - uitgedaagd gezamenlijk én met 
ambitie te werken aan de ontwikkeling van welvaart en welbevinden in de regio. Het 
Europa van de toekomst zal vooral een Europa van sterke steden en regio’s zijn. 
Dat vraagt om een eigentijdse strategie van Regionomics: een noordelijk model van een 
inclusieve en verbonden economie, waar overheden, kennisinstellingen en ondernemers 
samen investeren in een ecosysteem van innovatie en ontwikkeling, dat de specifieke 
kansen van de regio verzilvert. De legitimatie en impact van regionaal economisch beleid 
komen daarbij steeds minder voort uit overheidsbeleid (input). De noordelijke overheden 
willen meer betekenis hechten aan een effectieve onderlinge samenwerking en 
samenwerking met anderen (throughput), en het stimuleren en faciliteren van 
betekenisvolle resultaten voor de noordelijke economie met een resultaat gestuurde 
aanpak (outcome). Kortom: fast forward op ambitie, verbinding en verbeelding! 
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Verbinding centraal 
De kiemen van een dynamische en innovatieve noordelijke economie, waar voor iedereen 
ruimte is om een bijdrage te leveren, zaaien we samen. De noordelijke overheden staan 
voor een inclusief bestuur, dat mensen en organisaties verbindt. Verbinding houden lijkt 
de grote opdracht voor het komende decennium voor een vitale regio. De noordelijke 
provincies spelen daarbij bij uitstek hun rol van verbindende bestuurslaag. Ze verbinden 
tussen stad en staat, tussen groei en krimp, tussen stad en land, tussen formele en 
informele economie, tussen lokaal en globaal, tussen hoog- en laagopgeleiden. Dat 
verbinden staat in dienst van een gemeenschappelijke toekomst, een toekomst waarin 
economie, ecologie en de sociale kwaliteit van de samenleving van de noordelijke regio 
zich in balans ontwikkelen. Een inclusief en op verbinding en samenhang gericht bestuur 
is geen luxe in een tijd waarin onder druk van technologische en economische 
ontwikkelingen de opgaven steeds complexer worden en niemand de toekomst meer op 
eigen kracht naar zijn hand kan zetten. Een ingewikkelde en hoogdynamische economie 
vraagt om grote hoeveelheden sociaal kapitaal en onderling vertrouwen. Onderling 
verbinden, onderling verbonden zijn en verbinding maken met de maatschappelijke 
uitdagingen van onze tijd.  
 
Fast forward 
De noordelijke overheden hebben hun ontwikkelambities - in samenspraak met 
ondernemers en regionale (kennis)partners - onder meer neergelegd in de NIA. Ook de 
collegeprogramma’s van de noordelijke provincies en steden stralen urgentie uit om 
ambities gericht op de economische, duurzame en inclusieve ontwikkeling van het 
noorden gezamenlijk van nieuwe impulsen te voorzien. Het SNN stimuleert en faciliteert 
die ambities in verbinding met opdrachtgevers, bedrijfsleven en regionale 
(kennis)partners, binnen het in de Gemeenschappelijk Regeling SNN omschreven 
takenpakket. Het omzetten van de noordelijke ambities in échte innovatie, échte 
exportgroei en échte werkgelegenheidsgroei vraagt om een ‘fast forward’ aanpak. 
Hetzelfde geldt voor het vormgeven van een krachtige noordelijke public affairs, die 
resultaten boekt in beleidsbeïnvloeding en lobby in Den Haag en Brussel, in de Europese 
positionering en economische branding van de noordelijke regio en die nieuwe 
(financiële) mogelijkheden voor het noorden en het mkb-bedrijfsleven weet te ontsluiten. 
 
De opgaven voor het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijn: 
 
1 Noordelijke Innovatie Agenda 
De breed gedragen NIA wordt vanaf 2016 aangejaagd 
door de Noordelijke Innovatie Board (NIB), waarin het 
bedrijfsleven nadrukkelijk aan het stuur wordt gezet van 
de noordelijke economische ontwikkeling. De NIB wordt 
gevormd door toonaangevende ondernemers, 
vertegenwoordigers uit de kennisinstellingen en SNN-
bestuurders. Het SNN heeft circa € 200 miljoen 
beschikbaar voor het aanjagen van innovatie in het 
noordelijk bedrijfsleven, gevoed vanuit fondsen van de EU 
(EFRO), Rijk, provincies en steden (cofinanciering) en 
kennisinstellingen. Het SNN faciliteert de uitvoering van 
dit noordelijk innovatiefonds onder verantwoordelijkheid 
van een comité van toezicht en met de beoordeling van 
subsidieaanvragen door een onafhankelijke deskundigencommissie. Dat stelt eisen aan 
de kwaliteit en inzet van SNN-programmamanagement en –dienstverlening voor de 
uitwerking van tenders, calls en subsidieregelingen in 2016 en 2017.  
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Opgaven:  
* Stimulering van de noordelijke economie en innovaties met € 200 miljoen uit het 
 EFRO-Innovatiefonds op een wijze die tegemoet komt aan de ambities van de 
 Noordelijke Innovatie Agenda en van het Noordelijke Innovation Board. 
* Intensiveren van de communicatie- en marketingaanpak rond de openstelling van 
 EFRO subsidie-instrumenten om het bereik in het noordelijk mkb te verdubbelen ten 
 opzichte van de vorige programmaperiode. 

 
2 Plattelandsontwikkelingsprogramma 
De noordelijke provincies leggen de uitvoering van het Plattelandsontwikkelings-
programma (POP3) van 2016 t/m 2022 neer bij het SNN. Dat besluit betekent een zeer 
aanzienlijke reductie op de uitvoeringskosten van dit programma voor de provincies ten 
opzichte van de 30% uitvoeringskosten, die de RVO aanvankelijk aan de provincies in 
rekening wilde brengen. Vanwege de uitvoering van POP3 en andere nieuwe regelingen 
groeit het bij het SNN beheerd volume aan subsidiefondsen naar € 1,5 miljard. Het 
beheer en de verantwoording van dit programma lijken sterk op dat van het EFRO-
programma en stelt de provincies in staat regionaal te sturen op de kwaliteit en de 
kosten van nabije dienstverlening voor begunstigden. Dit betekent voor SNN-
programmamanagement, – dienstverlening en – stafdiensten een substantiële uitbreiding 
van taken op een nieuw werkveld met bijbehorende vraagstukken van automatisering, 
openstellingen, communicatie, governance, beheer en verantwoording en bezwaar en 
beroep.  
 

Opgave:  
Succesvolle start van de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en het 
inregelen van alle aspecten van uitvoering, beheer en verantwoording, teneinde kosten-
voordelen voor de noordelijke provincies en een goede dienstverlening aan 
begunstigden te kunnen garanderen. 

 
3 SNN-subsidiedienstverlening 
De SNN-organisatie wordt door de Algemene Rekenkamer beoordeeld als een van de 
beste managementautoriteiten en subsidiedienstverleners in Nederland. Die kwaliteit 
wordt ook gezien door noordelijke provincies en gemeenten, die in toenemende mate de 
uitvoering van subsidieregelingen bij het SNN neerleggen. Het resultaat daarvan is dat 
het SNN op steeds meer 
beleidsterreinen actief is 
geworden als 
subsidiedienstverlener; 
arbeidsmarkt en onderwijs 
(sectorplannen in Groningen en 
Drenthe), duurzame energie 
(Friese Energie Premieregeling 
e.a.), aardbevingen 
(Interimregeling 
Waardevermeerdering), 
innovatie (EFRO-
innovatiefonds) en 
plattelandsontwikkeling 
inclusief innovatie agro- en 
foodsector (POP3). De 
mogelijkheden voor uitvoering 
van revolverende fondsen 
wordt onderzocht.  
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De uitvoering van deze verschillende regelingen levert voor het SNN een gunstige 
informatie- en datapositie op die relevant is voor bestuurders en beleidsmakers. Ook 
slaagt het SNN er steeds beter in de publieke inzet van middelen integraal in te zetten 
binnen de beleidskaders van de EU, het Rijk en de noordelijke overheden. 
 

Opgaven: 
* Professionalisering van de SNN-organisatie tot een klantgerichte, digitale en 

kosteneffectieve publieke subsidiedienstverlener, een strategische inzet van 
personeel, uitbouw van expertise met behoud van kwaliteit en flexibiliteit en 
acquisitie van nieuwe opdrachten.  

* Monitoring van effecten van overheidsbeleid en subsidieregelingen en advisering over 
condities waaronder publieke subsidies de gewenste maatschappelijke of 
economische effecten opleveren.  

* Vergroten en meten van klanttevredenheid. 
 
4 Monitoring 
De Europese Commissie verlangt van de Managementautoriteit SNN een scherpe en 
accurate monitoring van de effecten van het noordelijke Innovatiefonds, waaraan zij het 
leeuwendeel via EFRO bijdraagt. De Research & Innovation Strategy for Smart 
Specialisation (RIS3), later geconcretiseerd in de NIA, biedt daarvoor de relevante 
parameters. In de nieuwe EU-programmaperiode is sprake van prestatie-indicatoren die 
het SNN, namens de noordelijke overheden, wordt geacht te monitoren. Daarvoor is het 
SNN de samenwerking aangegaan met een onderzoeksgroep van de RUG. Andere 
(kennis)partijen en regionale partners sluiten zich hier bij aan. Het resultaat hiervan is 
een noordelijke Innovatiemonitor die inzoomt op de effecten van beleid en subsidie-
instrumenten. Daardoor krijgen ook staten en raden meer zicht op de impact van de door 
hen ingebrachte cofinancieringsmiddelen ten behoeve van stimulering van de noordelijke 
economie en innovatie. Door de provincies wordt ambtelijk gewerkt aan een bredere 
sociaaleconomische noordelijke monitor, waarvan de innovatiemonitor onderdeel kan 
gaan uitmaken. Dit leidt tot een meer gebundelde inzet om tot relevante en minder 
versnipperde politiek-bestuurlijke datasets te komen.  
 

Opgaven: 
* Vormgeven en beheren van een noordelijke (innovatie)monitor die staten, raden, 

noordelijke bestuurders en het Noordelijk Innovation Board regelmatig inzicht geeft 
in de effecten van overheidsbeleid, de NIA-aanpak en van subsidie-instrumenten.  

* Ondersteunen van een brede sociaal-economische noordelijke monitor waarvan de 
drie noordelijke provincies opdrachtgever zijn. 

 
5 Europastrategie 
De gezamenlijke beleidsbeïnvloeding en lobby in Brussel onder SNN-vlag hebben de 
noordelijke regio geen windeieren gelegd. De positionering van de regio is erdoor 
versterkt en vele honderden miljoenen euro’s kwamen voor de ontwikkeling van Noord-
Nederland beschikbaar. Desondanks bestaat het beeld dat het noorden in Europa veel 
kansen laat liggen. De benutting van EU-fondsen door het noordelijke bedrijfsleven blijft 
sterk achter en de kennis en monitoring van EU-fondsen is beperkt ontwikkeld. 
Daarnaast schiet de vertegenwoordiging van ambtenaren en bestuurders in EU-
netwerken nogal eens tekort en wordt er nog vrijwel niet samengewerkt met voor het 
noorden kansrijke EU-regio’s. Ten slotte is de profilering en branding van het noorden in 
Brussel en de rest van Europa diffuus en versnipperd. Algemeen wordt aangenomen dat 
het noorden daardoor kansen mist die met gerichte investeringen en goed 
koopmanschap wel verzilverd zouden kunnen worden. Hetzelfde geldt voor een meer 
gefocuste aanpak van de EU-lobby en -beleidsbeïnvloeding naar voorbeeld van de 
Haagse lobby, waarvoor die aanpak tussen 2013-2015 flink is aangescherpt.  
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De Europese Commissie stuurt met beleid en fondsen via de RIS3 die elke economische 
regio in de EU heeft moeten opstellen om te kunnen profiteren van Europese fondsen. 
Naar verwachting wordt die aanpak ook na 2020 voortgezet.  
Echter wel met een aanzienlijke hervorming van het Cohesiebeleid, die mogelijk leidt tot 
een herverdeling of herschikking van beschikbare middelen. De discussie over het 
Cohesiebeleid (EFRO, POP, ESF, Visserijfonds) na 2020 is in 2016 al gestart en vraagt om 
een actieve inzet vanuit Noord-Nederland. 
 

Opgaven: 
* Ontwikkelen van een gezamenlijke Europastrategie en –aanpak met directe 

toegevoegde waarde voor de noordelijke economie 
* Actieve monitoring van beleid, regelgeving en EU-fondsen en ontsluiting daarvan 

voor publieke en private partners in Noord-Nederland 
* Meer gezamenlijke profilering en branding van het noorden in Brussel en de rest van 

Europa.  
* Actieve lobby op Cohesiebeleid van de EU na 2020. 

 
6 Europese samenwerking en internationalisering 
Algemeen wordt aangenomen dat voor een goede benutting van EU-kennisnetwerken en 
EU-fondsen een stevige en herkenbare positionering van Noord-Nederland in Europa op 
korte en langere termijn onmisbaar is om in de voorhoede mee te kunnen (blijven) 
spelen. Kennis- en netwerkopbouw over en in Europa is binnen de provinciehuizen en 
stadhuizen voor verbetering vatbaar en van een gezamenlijke strategie en –aanpak is 
vooralsnog geen sprake. Daardoor loopt de regio achterop ten opzichte van andere 
regio’s en provincies die dat met meer focus, ambitie en een steviger bezetting hebben 
vormgegeven, zoals de provincies Brabant en Zuid-Holland. Noord-Nederland staat voor 
de uitdaging - vanuit een welbegrepen eigenbelang - minimaal gezamenlijk hetzelfde 
ambitieniveau vorm te geven. Een goede Europese samenwerking tussen bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheden is een voorwaarde om van het groeiende volume aan 
EU-themafondsen te kunnen profiteren. Hoewel het Horizon2020-programma en diverse 
EU-themafondsen het noordelijke bedrijfsleven kansen bieden, wordt de drempel voor 
het indienen van aanvragen door het mkb als relatief hoog ervaren. Europese 
samenwerking met andere EU-regio’s kan met een scherpe focus en een goede 
programmering van activiteiten snel voordeel bieden voor de sterke noordelijke clusters. 
Financiering van die activiteiten is mogelijk uit de omvangrijke EFRO-middelen waarover 
bijvoorbeeld Oost-Europese landen beschikken en die ze voor 30% kunnen inzetten voor 
businesscases met bedrijven en kennisinstellingen uit andere EU-regio’s. 
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Opgaven: 
* Ontwikkelen van een breed gedragen aanpak bij noordelijke overheden, bedrijfsleven 

en kennisinstellingen gericht op het aangaan van Europese samenwerking met 
wederzijds voordeel en gericht op innovatie en échte businesskansen voor het 
noordelijke bedrijfsleven. 

* Faciliteren van het noordelijke bedrijfsleven bij het vergroten van hun 
exportpotentieel door het aangaan van Europese samenwerking met andere EU-
regio’s. 

* Benutting van EU-fondsen door het mkb-bedrijfsleven vergroten en het 
internationale (kennis)netwerk vergroten. 

* Versterken van de positie van steden en gemeenten en verzorgen van een betere 
aansluiting bij de Europese agenda en kansen. 

 
7 Samenwerken omzetten in resultaten 
De noordelijke overheden werken op steeds meer terreinen samen. De vier grootste 
steden nemen daarbij ook steeds meer initiatief. De beleidsmatige samenwerking is het 
meest uitgekristalliseerd op economisch terrein, daar waar het thema’s betreft die het 
beste regionaal kunnen worden opgepakt. De beleidsafdelingen EZ van de drie provincies 
werken nauw samen met de steden en de SNN-organisatie op basis van een 
resultaatgerichte agenda. Daarnaast werken provincies in het Directieoverleg Netwerk 
Noord-Nederland (D3N) nauw samen met VNO/NCW-Noord, MKB-Nederland Noord, NOM, 
Kamer van Koophandel Noord en het SNN om die publieke dienstverlening aan het 
bedrijfsleven op verschillende terreinen te verbeteren. Kennisinstellingen en 
clusterorganisaties sluiten daarbij in 2016 aan en ook wordt de aansluiting gezocht bij de 
Noordelijke Innovation Board. Ook op andere terreinen wordt de samenwerking binnen 
het publieke domein en met relevante regionale partners geïntensiveerd: cultuur, 
arbeidsmarkt en onderwijs, landbouw, krimp, infrastructuur, ruimtelijke ordening, 
internationalisering, circulaire economie, etc.  
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Opgaven: 
* Verbreden en ondersteunen van regionale beleidsvorming en samenwerking op voor 

het noorden relevante ontwikkelingsthema’s met een stevige koppeling tussen beleid 
en uitvoering. 

* Beleid en actieagenda’s omzetten in concreet meetbare resultaten voor de 
noordelijke economie en de dienstverlening aan het mkb. 

* Versterken en faciliteren van organiserend vermogen van Noord-Nederlandse 
netwerk van publieke en private organisaties en vergroten van impact van meer 
gezamenlijke inspanningen. 

 
8 Belangenbehartiging en lobby 
De noordelijke provincies en steden versterken hun interne lobbyorganisaties voor een 
proactievere en effectievere beleidsbeïnvloeding en lobby in Den Haag en Brussel. In de 
meeste provincies en steden is inmiddels sprake van lobbytafels waar ambtelijke 
advisering en bestuurlijke betrokkenheid en sturing wordt georganiseerd. Via het SNN-
Regieteam Lobby wordt de noordelijke lobby, onder regie van het dagelijks bestuur van 
het SNN, ondersteund. De SNN-organisatie adviseert noordelijke overheden en andere 
regionale partners over hun public affairs-strategie met één adviseur in Den Haag en 
twee in Brussel. Alle bij de noordelijke lobby betrokken partijen worden door de back 
office van SNN public affairs ‘real time’ geïnformeerd over relevante ontwikkelingen; 
onder meer via een wekelijkse Nieuwsbrief Public Affairs, monitoring van politieke en 
beleidsagenda’s en subsidiemogelijkheden in Den Haag en Brussel en de duiding daarvan 
voor noordelijke belangen. In de praktijk is steeds meer sprake van een noordelijke 
netwerkaanpak, waarbij meerdere ambtenaren, bestuurders en regionale partners 
gezamenlijk en goed geïnformeerd actief zijn in Den Haag en Brussel. Het SNN 
coördineert, faciliteert, stimuleert en verbindt om geen kans voor het noorden te missen. 
 
Eigenaarschap bij noordelijke bestuurders, onderling vertrouwen en het uitstippelen van 
een gezamenlijke lobbystrategie – zodat het noorden altijd met één mond spreekt – is 
daarvoor een eerste voorwaarde. 
 

Opgaven: 
* Professionalisering van de noordelijke lobby(organisatie) in Den Haag en Brussel, en 

het vergroten van de betrokkenheid van steden en andere regionale partners. 
* Uitbouwen van digitale monitoring van beleid, wet/regelgeving en subsidies en 

duiding daarvan naar noordelijke belangen, opdrachtgevers en partners vanuit SNN 
back office public affairs. 

* Versterken en ondersteunen van netwerkopstelling lobbyisten vanuit Noord-
Nederland in Den Haag en Brussel vanuit bestuurlijk gedragen lobbyagenda en 
aanpak. 

 
9 Professionalisering bedrijfsvoering 
Om een onderscheidende en kosteneffectieve dienstverlener te kunnen zijn, oriënteert 
het SNN zich voortdurend op maatregelen en investeringen, die dat doel dichterbij 
brengen. Daardoor is het mogelijk gebleken de productiviteit te laten toenemen van 70 
naar 81% en de klanttevredenheid te laten groeien binnen de door de noordelijke 
overheden beschikbaar gestelde financiële middelen. De forse groei van het beheerd 
subsidievolume, alsmede de ondersteuning en advisering die worden geboden rondom de 
professionalisering van de noordelijke samenwerking en public affairs, maken het 
noodzakelijk dat het SNN voldoet aan moderne standaarden van bedrijfsvoering en 
digitalisering van dienstverlening en data-ontsluiting. Het SNN heeft in de periode 2013-
2015 al aanzienlijke kostenvoordelen en inverdieneffecten bereikt, waardoor het 
geprognotiseerde tekort in de meerjarenbegroting sterk is afgenomen.  
Verdere efficiencywinst, kostenvoordelen en klanttevredenheid kunnen worden bereikt 
met een strategisch ICT-plan, waarmee de verschillende SNN-activiteiten en het 
informatiemanagement beter worden geïntegreerd.  
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Daarbij moet gedacht worden aan: vereenvoudiging en digitalisering van werkprocessen, 
versterken van online communicatiefuncties, big data toepassingen, inrichten van open 
source platforms voor opdrachtgevers en stakeholders, werkend CRM-systeem, cloud-
toepassingen, digitale projectomgevingen die zich lenen voor intensievere samenwerking, 
digitale monitoring van public affairs dossiers, ontsluiting van EU-fondsen voor het mkb, 
laagdrempelige dienstverlening en automatisering van werkzaamheden tegen lagere 
kosten. De daarmee gemoeide kosten worden in het tijdvak tot 2020 minimaal terug 
verdiend. De verwachting is echter dat daarmee al op korte termijn een gunstige extra 
bijdrage aan de exploitatie van het SNN kan worden gerealiseerd. Er is extra aandacht 

nodig voor databeveiliging in verband met nieuwe en strengere 
wetgeving, die overheden verplicht uiterste zorg te besteden aan 
het bewaken van privacygevoelige gegevens of intellectueel 
eigendom van ondernemers. Het SNN ook een onderscheidende 
subsidiedienstverlener zijn door verlichting van uitvoerings- en 
controlelasten bij audit-organisaties af te dwingen. Dit is in 2016 
een belangrijke lobbyprioriteit om de klanttevredenheid te 
bevorderen. Het SNN neemt in de kring van de vier Nederlandse 
managementautoriteiten het voortouw om daadwerkelijk 
resultaat te boeken. 

 
Opgaven: 
* Professionalisering en digitalisering van de dienstverlening van het SNN in brede zin. 
* Openstellen van data, informatiemanagement en ontsluiten en beschikbaar stellen 

van kennis en netwerkgegevens van overheden, bedrijven en regionale partners. 
* Vergroten van de klanttevredenheid, versnellen van afhandelingstermijnen, verlagen 

van administratieve lastendruk voor ondernemers, bij lagere uitvoeringskosten en 
groeiende arbeidsproductiviteit. 

* Proactieve en accurate (digitale) ontsluiting en monitoring van gegevens die relevant 
zijn voor een effectieve beleidsbeïnvloeding van en lobby voor noordelijke belangen 
in Den Haag en Brussel. 

* Effectieve lobby in Den Haag en Brussel om de controledruk op EU-programma’s 
EFRO en POP3 aanzienlijk terug te dringen, met minder administratieve lasten voor 
begunstigden en lagere uitvoeringskosten voor managementautoriteiten. 

 
10 Communicatie en marketing 
Het SNN heeft de strategie om een voorspelbare en onderscheidende publieke 
dienstverlener te worden, die aantoonbaar zowel opdrachtgevers als klanten, 
begunstigden en partners toegevoegde waarde biedt tegen verdedigbare 
maatschappelijke kosten. Daarbij verschuift het accent van een enigszins reactieve 
opstelling, met een focus op beheer, controle en verantwoording achteraf, naar een 
proactieve opstelling.  
 
Het SNN hanteert daarbij onder meer de volgende uitgangspunten:  

 aansluiten bij de vraag van de klanten of eindbegunstigden; 
 heldere communicatie over subsidie-instrumenten, aanvraagproces, termijnen en 

verantwoordingsverplichtingen; 
 digitalisering waar dat kan, frequenter klantcontact waar dat moet; 
 gebruik van beelden gaat voor gebruik van teksten; 
 multichannel communicatie met snelle opvolging; 
 eenmalige vastlegging van gegevens. 

 
Daarmee komen aanvragers van de subsidies die het SNN beheert, meer aan het stuur te 
zitten in het subsidieproces, kunnen ze zelf digitaal hun gegevens verstrekken, kan ook 
een deel van beheer en verantwoording worden gedigitaliseerd en komt er ruimte vrij 
voor het bieden van meer toegevoegde waarde in het face-to-face klantcontact. 
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In de communicatieve en digitale samenleving die zich pijlsnel ontwikkelen met allerlei 
technologische en online oplossingen, kan het SNN als dienstverlener namens de 
noordelijke overheden niet achterblijven. De provincies en steden profiteren ook mede 
van de daardoor opgebouwde kennis en expertise op dit terrein. De kans dat de doelen 
die overheden willen bereiken met subsidieregelingen worden gerealiseerd, neemt toe 
wanneer zorg wordt besteed aan een goede communicatie en marketing, waarmee de 
benutting van die regelingen door burgers en ondernemers en de maatschappelijke en 
economische impact en outcome toeneemt. In het geval van het noordelijke EFRO-
innovatiefonds is dat zelfs een absolute voorwaarde, omdat de EU voorwaarden stelt aan 
het bereik van die middelen in het mkb en – ingeval die prestatiedoelstellingen niet 
worden bereikt – eind 2018 een boete van € 6 miljoen euro oplegt. De online activiteiten 
van het SNN, zoals de SNN-website, 123subsidie.nl, echteinnovaties.nl, Europa om de 
hoek, nieuwsbrieven, eventmarketing en social media worden zo vormgegeven dat ze - 
indien gewenst - ook als ‘white label’ voor opdrachtgevers of stakeholders beschikbaar 
kunnen worden gesteld. Daarnaast studeert het SNN op de mogelijkheid via een online 
platform mkb-helpers in beeld te brengen, zodat ondernemers snel de juiste adviseur te 
vinden voor hun vragen rondom projectontwikkeling, subsidies, kennisbronnen, 
intermediairs, het opstellen van een businesscase, etc. 
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Opgaven: 
* Proactieve, eenduidige, klantvriendelijke en online communicatie rondom de 

dienstverlening van het SNN. 
* Digitale informatieverstrekking over resultaten van public affairs en 

subsidiedienstverlening. 
* Geïntegreerde communicatiemiddelenmix met een maximaal bereik. 
* Herijking van regelingen, aanvraagformulieren en overige communicatie-uitingen op 

eenvoudig taakgebruik. 
* Moderne internetomgeving/platform met koppelingen aan relevante databases, crm, 

social media en het in beeld brengen van mkb-helpers rondom subsidievragen. 
* Samen met partners de branding en storytelling van het noorden vormgeven met 

aandacht voor de economische diversiteit van de regio.  
 
Vanuit solide basis vooruit kijken  
In 2015 bleek het mogelijk om vrijwel alle ambities uit het SNN bedrijfsplan 2015 te 
realiseren. De arbeidsproductiviteit in de dienstverlening nam toe van 70% naar 81%, er 
was sprake van nieuwe acquisities (sectorfondsen, POP3, waardevermeerderings-
regeling), digitalisering leidde tot verdere kostenreductie, de klanttevredenheid nam toe, 
nieuwe werkvormen en lean werkprocessen werken ingevoerd, de eerste tranche van het 
OP EFRO kwam - met een geheel nieuwe governance - in uitvoering en voorgenomen 
bezuinigingen werden gerealiseerd. Daarnaast nam de professionaliteit van de 
noordelijke lobbyorganisatie toe, wat zich vertaalde in aansprekende lobbysuccessen en 
meer aandacht voor noordelijke belangen in Den Haag en Brussel.  
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Ten slotte was het SNN in control (<2% foutmarge), werd werk gemaakt van 
vereenvoudiging van de subsidieverlening en het terugdringen van controledruk voor 
begunstigden. Het beheerd volume aan subsidiemiddelen groeide van € 1 naar € 1,5 
miljard, doordat provincies als regel hun subsidieregelingen door het SNN lieten 
uitvoeren. Een prestatie om trots op te zijn.  
Temeer omdat de afrekening van het vorige EFRO-programma een groot beslag op de 
capaciteit deed, terwijl tegelijk het nieuwe EFRO-programma van start ging en 
verschillende nieuwe regelingen in uitvoering werden genomen.  
 
Nadat in 2013 en 2014 een kerntakendiscussie en de (meerjarige) financiering van de 
uitvoeringskosten van het SNN centraal stonden, was er in 2015 meer ruimte om vanuit 
de inhoud en de noordelijke opgaven te bouwen aan de positionering en 
professionalisering van het SNN. Dat vertaalde zich in een scherper beeld over de 
toekomst van de organisatie, met een geactualiseerde focus in taken en activiteiten. In 
de SNN-dienstverlening staan de ambities van opdrachtgevers, partners, klanten en 
medewerkers centraal. We opereren vraaggestuurd, transparant en resultaatgericht met 
een scherp oog voor beleidsprioriteiten van provincies en steden en de wensen en 
verlangens van klanten en begunstigden in verschillende geledingen van de noordelijke 
regio. Het SNN stimuleert, faciliteert en verbindt en neemt waar nodig initiatieven om 
partijen bij elkaar te brengen, doorbraken te forceren of te adviseren over een 
ontwikkelaanpak die passend is bij de maatschappelijke opgaven of sociaaleconomische 
uitdagingen van het noorden.  
 
SNN Begroting 2017 
Het SNN streeft naar een sluitende meerjarenbegroting. Na afslanking van kerntaken en 
omvangrijke bezuinigingen, leidend tot een hoge werkdruk, kan van de SNN-organisatie 
alleen nog vanuit een verdere digitalisering en professionalisering een positieve bijdrage 
aan de meerjarige exploitatie worden verwacht. Het tekort in de meerjarenbegroting van 
het SNN tot medio 2023 werd – bij gelijkblijvende omstandigheden en takenpakket - 
geprognotiseerd op ruim € 8 miljoen (2013). Dat tekort is in 2014 na afslanking van het 
SNN-takenpakket, bezuinigingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering teruggebracht tot 
€ 3,9 miljoen (2014) en vervolgens naar circa € 1,8 miljoen (2015).  
 
Vanwege de stijging van het beheerd volume aan subsidiefondsen, kan inmiddels tot 
2020 een basiskwaliteitsniveau van subsidiedienstverlening worden gegarandeerd. In 
2016 wordt de bewaking van én sturing op de formatieve planning en overige kosten 
verder aangescherpt, zodat inkomsten en uitgaven een voorspelbaar verloop hebben en 
het SNN in control blijft. Daarvoor is noodzakelijk dat noordelijke overheden als regel het 
SNN als hun subsidiedienstverlener blijven kiezen en reële uitvoeringskosten zakelijk 
worden vergoed, via de generieke jaarlijkse afdracht aan het SNN of via een vergoeding 
voor projectkosten, additionele dienstverlening of op basis van een contract voor 
subsidie-uitvoering. 
 
De begroting van 2017 en de doorkijk naar latere jaren, is opgesteld binnen de door het 
dagelijks bestuur en algemeen bestuur van het SNN vastgestelde parameters voor de 
meerjarige exploitatie. Daarbij wordt onder meer uitgegaan van een jaarlijkse 
aanpassing van de generieke afdracht van provincies en steden aan het SNN met 3,5% 
voor salarisaanpassingen en overige kostenstijgingen vanaf 2016. Daarmee wordt een 
bijdrage geleverd aan het niet opnieuw oplopen van het tekort in de meerjarenbegroting 
van het SNN, gegeven het in 2015 vastgestelde kerntakenpakket. Dit besluit moet mede 
worden geduid tegen de achtergrond van een eerdere korting van 25% op de generieke 
bijdragen van de provincies in de periode 2009-2014 en een jarenlange nullijn voor 
salariskosten van het SNN vanwege de economische crisis. Besluiten over de financiële 
kaders van de meerjarenbegroting van het SNN zijn voorbehouden aan het algemeen 
bestuur van het SNN, dat zich hierover dus recent heeft uitgesproken.  
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In 2015 werd een voordelig exploitatiesaldo gerealiseerd van € 1,2 miljoen ten opzichte 
van de begroting. Dit resultaat werd bereikt door bezuinigingen, een efficiëntere 
bedrijfsvoering, digitalisering en acquisitie van opdrachten voor derden.  
 
Nu het SNN tot en met 2022 het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 
voor de drie noordelijke provincies gaat uitvoeren (beheerd volume € 250 miljoen), en er 
concreet zicht is op andere opdrachten van derden, kan het tekort in de 
meerjarenbegroting tot medio 2023 verder teruglopen naar € 1,8 miljoen. 
 
Uitvoeringskosten EFRO-programma 
De Europese Commissie legt iedere regionale managementautoriteit in Europa de 
verplichting op om de uitvoeringskosten (minimaal begroot op 8% van het 
uitvoeringsvolume) voor 50% te cofinancieren. Het EFRO-programma bestaat uit circa    
€ 102 miljoen EFRO, € 18 miljoen Rijkscofinanciering en € 50 miljoen cofinanciering van 
de noordelijke provincies (en steden). Het beheerd volume bedraagt in de EFRO-
programmaperiode 2014-2020 daarmee € 170 miljoen.  
 
De managementautoriteiten in Europa rekenen - in een vergelijkend internationaal 
perspectief - minimaal 10% van het EFRO-middelen voor uitvoeringskosten. Door een 
efficiënte bedrijfsvoering is het SNN in staat de uitvoeringskosten beperkt te houden tot 
8%. Hiervan wordt 4% door de EU vergoed voor de EFRO-bijdrage (4% van € 102 
miljoen = € 4 miljoen). Het Rijk draagt eveneens een vergoeding af voor de 
uitvoeringskosten van de Rijkscofinanciering (4% van € 18 miljoen = € 0,7 miljoen. De 
provincies dragen sinds 2006 slechts zeer beperkt bij aan de cofinanciering van de 
uitvoeringskosten (0,26%). Dit werd mogelijk gemaakt door omvangrijke incidentele 
rentebaten, die in het verleden waren opgebouwd over het beheerd volume aan EU- en 
Rijksfinanciering (38 miljoen vrije reserve op de balans van het SNN in 2006), voor een 
belangrijk deel in te zetten voor de dekking van structurele uitvoeringskosten EFRO. 
Deze rentebaten bleken in 2013 echter uitgeput. De provincies worden - conform EU-
vereisten - geacht minimaal 4% van de uitvoeringskosten voor hun provinciale 
cofinanciering aan het SNN te vergoeden (4% van minimaal € 50 miljoen = € 2 miljoen 
t/m 2020, inclusief de kosten voor eindafrekening die doorlopen tot medio 2023). 
 
De provincies zien af van hun vergoeding van 4% voor uitvoeringskosten EFRO. Ze 
accepteren een tekort van € 1,8 miljoen in de meerjarenbegroting tot medio 2023 in de 
verwachting dat zij opdrachten voor projecten en subsidiedienstverlening blijven 
neerleggen bij het SNN. De provincies hebben veel vertrouwen in de SNN-organisatie en 
hun vermogen ook de komende jaren - door verdere professionalisering en digitalisering 
- een eigen bijdrage te blijven leveren aan een op termijn sluitende exploitatie.  
 
Opdrachten voor derden  
Het SNN voert in toenemende mate subsidieregelingen uit voor een of meerdere 
provincies en gemeenten. De noordelijke overheden profiteren van de binnen het SNN 
opgebouwde kennis en expertise en van een kosteneffectieve uitvoering, die 
concurrerend is in de markt. Met instemming van het Directieoverleg SNN, waarin de 
directies van de drie provincies vertegenwoordigd zijn, wordt bij de uitvoering van 
opdrachten voor derden gerekend met een opslagpercentage van circa 15%. Deze 
inkomstenstroom levert in 2015 en latere jaren een belangrijke bijdrage aan het 
terugdringen van het tekort in de meerjarenbegroting van het SNN. Provincies kunnen op 
die wijze op een indirecte manier bijdragen aan een gezonde financiële exploitatie van 
het SNN door de uitvoering van subsidieregelingen en andere activiteiten of opdrachten 
bij het SNN neer te leggen. Voor de provincies levert dit materieel niet een onevenredige 
verzwaring van uitvoeringskosten op omdat het SNN er - door voortdurende 
professionalisering en digitalisering - in slaagt om met concurrerende uurtarieven te 
werken. Dit vraagt om investeringen in personeel, organisatie en digitalisering om per 
saldo verdere kostenvoordelen tot 2020 binnen bereik te brengen.  
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De aanpak die daarin voorziet is opgenomen in het SNN bedrijfsplan 2016 en in de SNN-
begroting 2017 en meerjarenraming tot 2020. 
 
Formatieontwikkeling 
Het SNN monitort nauwgezet de inzet van formatie in relatie tot de inzet die door 
provincies - binnen het vastgestelde takenpakket - wordt gevraagd en het volume van 
subsidieregelingen dat wordt uitgevoerd. In de opstartfase van zowel het EFRO- als 
POP3-programma is in 2016 en 2017 extra inzet nodig vanuit de stafdisciplines en 
communicatie om de bekendheid van de mogelijkheden van die programma’s te 
vergroten en daarmee de maatschappelijke en/of economische impact van die middelen 
in het noorden. Om in te kunnen spelen op veranderingen in het volume van werkzaam-
heden, houdt het SNN binnen de discipline subsidiedienstverlening een flexibele schil aan 
van circa 40% en biedt het startend talent via stages of een traineeship de mogelijkheid 
van een leer/werkomgeving. Het brede pallet aan noordelijke public affairs-activiteiten in 
Den Haag, Brussel en Europa wordt ondersteund door de adviseurs public affairs met een 
beperkte back office.  
De gemiddelde leeftijd van de werknemers bij het SNN bedraagt ongeveer 36 jaar. Met 
de provincies overeengekomen bezuinigingen op de formatie zijn geheel gerealiseerd.  
 
figuur: leeftijdsopbouw personeelsbestand c.q. % vast/flexibel 

 
 
ICT-investeringen 
Binnen krappe financiële marges is het SNN er vanaf 2013 in geslaagd, door verbetering 
en digitalisering van bedrijfsprocessen, de subsidiedienstverlening efficiënter uit te 
voeren tegen een gemiddeld voor opdrachtgevers veel lagere kostprijs. Voor 2016/2017 
is een investeringsplan gemaakt waarmee de online dienstverlening en klanttevredenheid 
verder kunnen toenemen, vrijwel de gehele dienstverlening van het SNN wordt 
gedigitaliseerd, het noordelijke informatiemanagement wordt verbeterd, sprake is van 
actievere monitoring in Den Haag en Brussel en nieuwe vormen van noordelijke 
samenwerking effectiever kunnen worden ondersteund.  
 

Begroting 2017 en begroting 2016 na wijziging - concept 17 van 75



Deze investeringen worden binnen de SNN-begroting merendeels gekapitaliseerd met 
een afschrijvingstermijn van 3-5 jaar en worden tot en met 2020 minimaal terugverdiend 
met een hogere arbeidsproductiviteit per medewerker en per saldo een slankere formatie 
dan zonder verdere digitalisering mogelijk was geweest. 
 
Huisvesting 
De formatie van het SNN bedroeg circa 70 fte toen 2014 een nieuwe kantoorlocatie in 
Groningen werd betrokken met 300 vierkante meter vloeroppervlak maar met een 
flexibele inrichting. Daarmee werden de huisvestingskosten gehalveerd. Vanwege de 
groei van het beheerd volume aan subsidiefondsen worden vanaf april 2016 op dezelfde 
locatie extra kantoorruimtes gehuurd. Onder meer om het team dat POP3 gaat uitvoeren, 
te kunnen huisvesten. 
 
Organisatieontwikkeling 
De SNN-organisatie kent vele uitdagingen in een complex en soms diffuus omgevings-
veld. Opdrachtgevers en kritische klanten stellen terecht hoge eisen aan de kwaliteit van 
de (digitale) dienstverlening van het SNN op vele terreinen. In een organisatie met veelal 
jonge mensen is het zaak te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers 
en een organisatiecultuur die de noordelijke ambities stimuleert, faciliteert en verbindt. 
Dat werk wordt elke dag met grote betrokkenheid en werkkracht verricht, gevoed door 
de ambitie van SNN-collega’s het noorden een beetje mooier te maken dan het al is. 
Deze begroting biedt voor die - door velen gewaardeerde rol - de noodzakelijke kaders.  
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2. Overzicht programma’s en regelingen 
 
Voor het bereiken van de doelstellingen heeft het SNN voor de periode 2014-2020, 
evenals in de vorige periode 2007-2013, een aantal programma’s en regelingen in het 
leven geroepen. De programma’s en regelingen zijn geclusterd naar groepen. Deze 
groepen zijn ingedeeld op basis van uitvoeringsperiode en/of financier. In het onderdeel 
Financiële Begroting is per groep een deelbegroting opgenomen met daarbij een 
beknopte toelichting.  
 
In deze begroting is een verdeling te vinden naar de volgende groepen: Operationeel 
Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 (OP EFRO 2014-2020), regelingen 2014-
2020, Ruimtelijk Economisch Programma–SNN (REP-SNN), het Koers Noord programma 
en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 (OP EFRO 2007-2013), de 
regelingen binnen het Koers Noord programma en Operationeel Programma Noord-
Nederland en de regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten. 
Hieronder wordt beknopt ingegaan op deze programma’s en -regelingen.  
 
Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020  
In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio 
die bekend staat om de vernieuwende wijze waarop maatschappelijk en economisch 
voordeel wordt gehaald uit innovatie. Dat is waar het OP EFRO 2014-2020 op inzet. Het 
programma stelt de komende jaren € 103,5 miljoen euro beschikbaar uit het Europese 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling; dit is exclusief cofinanciering door rijk en regio.  
Het programma richt zich op twee grote thema’s (thematische doelstellingen): innovatie 
en een koolstofarme economie. Hiervoor is gekozen in samenspraak met de verschillende 
stakeholders (onderwijs, onderzoek, ondernemingen en overheid). De omschakeling naar 
een koolstofarme economie is daarnaast ook een belangrijk onderdeel van de EU2020-
strategie. Noord-Nederland ziet hierin een grote economische kans. 
Binnen het thema innovatie zijn drie specifieke doelen vastgesteld: het versterken van 
human capital, het stimuleren van kennisontwikkeling en het stimuleren van valorisatie. 
Het Noorden zet binnen het thema koolstofarme economie in op één specifiek doel: het 
vergroten van het aandeel innovaties in Noord-Nederland, dat specifiek is gericht op de 
reductie van uitstoot van broeikasgassen. Juist daar ligt de toegevoegde waarde van het 
programma in een beleidsveld waar reeds andere maatregelen worden genomen gericht 
op de uitrol van technologieën. 
 
Per specifieke doelstelling zal, mede afhankelijk van het stadium van de uitvoering van 
het programma en de resultaten die zijn bereikt, worden gekozen voor dát instrument 
waarmee op meest effectieve en efficiënte wijze wordt bijgedragen aan het eindresultaat 
dat wordt beoogd. De selectiecriteria worden per call (selectie via open inschrijving) of 
tender in detail uitgewerkt. De uitgangspunten zijn: 
• bijdrage aan de doelstellingen van het OP EFRO; 
• mate van innovatie; 
• kwaliteit van de business case; 
• kwaliteit van de aanvraag; 
• duurzame ontwikkeling. 
 
Regelingen 2014-2020 
Voor innovatieve mkb-ondernemers is de regeling MKB-Innovatiestimulering Topsectoren 
2015 en 2016 (MIT 2015 en 2016) ontwikkeld. De MIT heeft als doel het stimuleren van 
innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland door het subsidiëren van 
innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten. Het MIT wordt gefinancierd door 
het ministerie van Economische Zaken, vanuit vrijgevallen middelen van het EZ Koers 
Noord 2007-2010 PiD programma en door het OP EFRO 2014-2020. 
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Vanuit het OP EFRO 2014-2020 en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen wordt de 
Versneller Innovatieve Ambities (VIA) mogelijk gemaakt.  
De VIA subsidieregeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden-
en kleinbedrijf. De regeling richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Binnen 
de VIA is een apart budget voor projecten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie. De 
VIA is afgestemd op de MIT-regeling en kan ingezet worden voor vervolgprojecten van 
haalbaarheidsprojecten. 
De Kennisontwikkeling en Innovatieregeling (KEI 2016) heeft tot doel dat meer 
noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun 
kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of 
kennisinstellingen te onderzoeken hoe zij nieuwe kennis kunnen aanboren, verder 
ontwikkelen en toepassen. De KEI 2016 richt zich op onderzoeks- en 
kennisuitwisselingsprojecten met maatschappelijke meerwaarde en een overtuigend 
perspectief op concrete innovatie.  
 
Ruimtelijk Economisch Programma–SNN  
Begin 2012 is in het Bestuurlijk Overleg inzake Landsdelige Agenda Noord/Topsectoren 
besloten om de resterende middelen van het Ruimtelijk Economisch Programma–
Zuiderzeelijn aan het SNN te decentraliseren. De hoofddoelstelling van het REP-SNN is 
het versterken van kansrijke sectoren en de ruimtelijk-economische structuur van Noord-
Nederland, door het stimuleren van kansrijke sectoren. Het stimuleren van de kansrijke 
sectoren vindt plaats door activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan onderzoek en 
innovatie, kennisontwikkeling en ondernemerschap. 
Met het REP-SNN beoogt het SNN de economische structuur van Noord-Nederland te 
versterken en de verdere ontwikkeling van de meest kansrijke clusters te stimuleren. Het 
gaat om de clusters: Energie, Water (Watertechnologie), Life Sciences en Health (Healthy 
Ageing), Agro-Food (Agribusiness), waaronder Biobased Economy en High Tech 
Materialen en systemen (High Tech Sensorsystemen). 
 
Koers Noord programma en Operationeel Programma Noord-
Nederland 2007-2013 
Met het beleid als opgenomen in het Koers Noord programma en OP EFRO 2007-2013 
wordt inhoud gegeven aan de Motie Van Dijk om gedurende vier jaar te werken aan de 
bredere transitie van Noord-Nederland naar een kenniseconomie.  
Het OP EFRO 2007-2013 is het Europese programma dat het SNN in de periode 2007-
2013 uitvoert voor de economische versterking van het Noorden. Voor de uitvoering van 
OP EFRO 2007-2013 is € 169,4 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar. In de programmaperiode 2007-2013 zet de EU met 
haar regionaal beleid in op het versterken van het concurrentievermogen, economische 
groei, innovatie en duurzame ontwikkeling. Om deze doelen te verwezenlijken heeft de 
EU vanuit haar regionaal beleid diverse doelstellingen vastgesteld. Noord-Nederland richt 
zich op de doelstelling 'regionaal concurrentievermogen'. 
Van 2007 tot en met 2010 is het subsidieprogramma 'Koers Noord - op weg naar Pieken' 
in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken uitgevoerd; het regionale 
programma van het nationale programma Pieken in de Delta (PiD) dat zich richt op vier 
sectoren die voor Noord-Nederland van nationaal belang zijn: agribusiness, 
sensortechnologie, watertechnologie en energie. Daarnaast richt dit programma zich op 
het bewerkstelligen van een transitie naar een meer kennisintensief en innovatief 
bedrijfsleven in de regionale sectoren Life Science en Toerisme plus het stimuleren van 
het innoverende vermogen van het MKB. 
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Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-
2013 regelingen 
Vanuit Koers Noord programma en het OP EFRO 20007-2013 zijn een drietal 
bedrijfsgerichte subsidieregelingen mogelijk gemaakt. 
Voor het bevorderen van investeringen in bepaalde gebieden in Noord-Nederland is een 
Investeringspremieregeling (IPR 2008 en 2009) in het leven geroepen, waarbij alleen aan 
innovatieve projecten subsidie mag worden verleend. Daarnaast is er een nieuwe 
Noordelijke Innovatieve Ondersteuningsfaciliteit (NIOF 2008, 2010 en 2013) ontworpen 
en een nieuwe Human Resource Management plus regeling (HRM+ 2009 en 2010). De 
NIOF 2008, 2010 en 2013 subsidieert met name extern advies, implementatie van 
innovatieve trajecten en de inhuur van een kennisdrager. De HRM + 2009 en 2010 
subsidieert met name professionalisering van het personeelsmanagement en verbetering 
van inzetbaarheid van medewerkers. 
 
Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten 
Het SNN voert voor rekening en risico van de drie noordelijke provincies en enkele 
gemeenten inmiddels meerdere subsidieregelingen en werkzaamheden uit zoals 
toeristische regelingen, energiebesparingsregelingen, een interimregeling 
Waardevermeerdering, energiepremieregelingen, sectorplannen, een regionale 
investeringspremieregeling en een innovatief actieprogramma.  
 
Concreet gaat het om de volgende werkzaamheden: 
 STINAF en STINAF II 
 Friese Energiepremie (FEP) 2013-2015 en 2016 
 Duurzaamheidssubsidie starters gemeente De Wolden 
 Energiebesparingsregeling De Wolden 2014, 2015 en 2016 
 Interimregeling Waardevermeerdering 
 Sectorplan Groningen: Groningen op voorsprong 
 Sectorplan Drenthe: Ruimte voor ontwikkeling 
 Regionale Investeringssteun Groningen 2014 en 2015 (RIG 2014 en 2015) 
 Innovatief Actieprogramma Groningen 4 (IAG 4) 
 
Daarnaast verricht het SNN op verzoek van de provincies de volgende werkzaamheden: 
 Optreden als fondsbeheerder voor het regionale Mobiliteitsfonds van het 

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) 
 Aanvragen afhandelen voor de Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande 

Bouw particulieren 
 Aanvragen afhandelen voor de Zonnelening Drenthe 2014, 2015 en 2016 
 Aanvragen afhandelen voor het Provinciaal Herstructureringsprogramma Drenthe 
 Werkzaamheden voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3) 
 
Voor alle hiervoor genoemde activiteiten ontvangt het SNN een tegemoetkoming in de 
uitvoeringskosten. De met deze activiteiten samenhangende posten zijn in een 
afzonderlijk onderdeel van de begroting van het SNN verwerkt (hoofdstuk 8 van de 
financiële begroting). 
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3. Uitgangspunten begroting   
 
Het SNN stelt normaliter jaarlijks een begroting voor het komende jaar op. In deze 
begroting wordt echter naast de begroting 2017 ook een begroting na wijziging 2016 
opgenomen. In de loop van 2015 werd duidelijk dat met name de Interimregeling 
Waardevermeerdering voor veel extra werk en inkomsten voor het SNN zou gaan zorgen. 
Zoals het nu lijkt zal deze regeling ook in 2016 en in mindere mate in 2017 nog werk voor 
het SNN opleveren. Daarnaast gaat de drie provincies een groot deel van de 
werkzaamheden voor het POP3 programma bij SNN onderbrengen. Deze ontwikkelingen 
konden nog niet worden voorzien bij het opmaken van de begroting 2016 vandaar dat er 
in de begroting 2017 een begroting na wijziging 2016 is opgenomen.   
 
Alle begrotingen worden volgens het baten en lasten stelsel opgesteld. 
 
Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 
In 2014 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken het dagelijks bestuur van het 
SNN als Management Autoriteit aangewezen voor het Operationeel Programma EFRO 
Noord-Nederland 2014-2020. Naast de middelen van de Europese Commissie heeft het 
Rijk daarbij cofinancieringsmiddelen ter beschikking gesteld.  
Naar verwachting zal zowel in 2017 als in 2016 een bedrag van € 35 miljoen via tenders 
en calls aan projecten worden toegekend.  Het verdelen van subsidies via tenders en calls 
betekent in de praktijk dat er kortere projectperiodes worden gehanteerd en lagere 
bedragen aan projecten worden toegekend dan in de vorige programmaperiode. Nu is nog 
niet duidelijk wat voor gevolgen deze gewijzigde verdeling van de gelden heeft voor het 
overcommitteren. Hierdoor is er bij deze programma’s nog geen rekening gehouden met 
overcommitteren. 
 
Regelingen in de programmaperiode 2014-2020 
In 2016 zal naar verwachting nog een bedrag van € 8 miljoen aan projecten worden 
toegekend vanuit de MKB-Innovatieregeling Topsectoren 2015 en 2016.  
 
Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Drenthe, Fryslân 
en Groningen wordt de VIA mogelijk gemaakt. In de begroting 2017 is rekening gehouden 
met een bedrag van € 5 miljoen dat aan projecten zal worden beschikt. In 2016 worden 
toekenningen van in totaal € 10 miljoen begroot.  
 
De KEI 2016 regeling zal naar verwachting in zowel 2017 als 2016 tot toekenningen van € 
3 miljoen per jaar leiden.  
 
REP-SNN 
Voor de periode 2012-2022 is voor het centrale deel van het REP-SNN een bedrag van 
ruim € 109 miljoen beschikbaar. Dit budget wordt in een periode van negen jaar 
(eindigend in 2020) via het Provinciefonds aan het SNN uitbetaald. In 2017 worden 
toekenningen aan projecten van € 2,5 miljoen begroot en in 2016 een bedrag van € 34 
miljoen.  
 
Overige programmabudgetten 
Alle beschikbare middelen van de programma’s EZ Koers Noord 2007-2010 PiD, Transitie 
2007-2010, OP EFRO 2007-2013 en Rijkscofinanciering in Operationeel Programma 2007-
2013 zijn voor 31 december 2015 beschikt. Van deze programma’s treft u in deze 
begroting geen toekenningen aan projecten meer aan. 
 
Bij het Koers Noord programma en Operationeel Programma voor regelingen geldt dat er 
niet meer subsidie aan projecten kan worden toegekend. Alle regelingen zullen in 2016 
worden afgerekend, behalve de NIOF 2013, die in 2017 wordt afgerekend. 
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Treasury en administraties 
De financiële administratie, de salarisadministratie en het treasurybeleid van het SNN zijn 
ondergebracht bij de provincie Groningen. Dat laatste houdt in dat alle ontvangsten en 
uitgaven van het SNN via de kas van de provincie Groningen lopen. Als gevolg hiervan 
gaat het SNN geen geldleningen aan en verstrekt evenmin geldleningen. De treasury-
afdeling van de provincie Groningen voert deze taken voor het SNN uit. Het SNN heeft wel 
een eigen financieringsstatuut, dat overigens is afgeleid van dat van de provincie 
Groningen.  
 
Het statuut heeft tot doel in overeenstemming met de Wet fido (Wet financiering 
decentrale overheden) de bestuurlijke kaders aan te geven van het dagelijks bestuur van 
het SNN, waarbinnen de financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen, financiële 
posities en de hieraan verbonden risico’s worden bestuurd en beheerst.  
 
Liquiditeit 
Vooral omdat de middelen uit Den Haag en Brussel in relatief grote porties aan het SNN 
worden uitbetaald, terwijl het SNN deze geleidelijk aan in veel kleinere bedragen doorgeeft 
aan projecten, beschikt het SNN gemiddeld over aanzienlijke liquiditeiten. In de 
begrotingen worden de rentebaten en –lasten over de rekening-courant verhoudingen per 
instrument berekend tegen het door de provincie Groningen opgegeven gemiddeld 
rentepercentage. Voor het jaar 2017 en het jaar 2016 wordt respectievelijk een 
rentepercentage van 1,23% en van 0,83% begroot. Daarbij is rekening gehouden met de 
invoering van het verplicht schatkistbankieren voor overheden.  
 
Onvoorziene kosten  
Gezien de aard van de activiteiten van het SNN komt er in de begrotingen geen post 
onvoorzien voor. De nog niet bestede middelen worden toegevoegd aan de balanspost 
vooruitontvangen bedragen. Vanuit deze balanspost kunnen middelen aan projecten 
worden toegekend. 
 
Uitvoeringskosten 
De uitvoeringskosten van het SNN worden exclusief btw begroot. Het SNN opteert vanaf 
de invoering van de Wet op het BTW-compensatiefonds voor het niet ondernemersdeel 
van haar activiteiten voor de zogenaamde transparantiemethode.  
De compensabele btw van het SNN wordt evenredig doorgeschoven naar de drie 
deelnemende provincies. Het SNN heeft hierover overeenstemming bereikt met de 
inspecteur van de Belastingdienst Noord te Groningen.  
Als gevolg van het onderbrengen van de salarisadministratie bij de provincie Groningen 
volgt het SNN vrijwel geheel het personeelsbeleid van deze provincie. Bij het begroten van 
de personeelskosten wordt normaliter uitgegaan van de door de provincie Groningen 
opgegeven salarisverhogingen en inschatting van individuele verhogingen voor 
personeelsleden, die het einde van de salarisschaal nog niet hebben bereikt. De 
werkgeverslasten zijn gebaseerd op de begin 2016 door de provincie verstrekte gegevens.  
 
Bij het begroten van de overige kosten is gebruik gemaakt van ervaringscijfers uit het 
verleden. 
 
Vooruitontvangen uitvoeringskosten 
Het feit dat het SNN als Management Autoriteit is aangewezen voor het OP EFRO 2014-
2020, betekent ook dat de horizon van de vooruitontvangen uitvoeringskosten verlengd 
moet worden tot medio 2023. Naar verwachting zal in dat jaar de eindafrekening van het 
OP EFRO 2014-2020 kunnen worden opgemaakt. Het nieuwe programma is aanzienlijk 
geringer van omvang dan vorige programma’s. In de Kompas programma periode 2000-
2006 kon SNN over een budget van de Europese Commissie en het ministerie van 
Economische Zaken beschikken van in totaal € 781 miljoen. Daarvan was € 31 miljoen 
beschikbaar voor uitvoeringskosten.  
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De drie provincies droegen in die periode € 2,3 miljoen bij. In de Koers Noord periode 
2007-2013 daalde het beschikbare budget naar € 369 miljoen waarvan € 14 miljoen voor 
uitvoeringskosten.  
De bijdrage van de drie provincies en vier gemeenten moest geheel worden aangewend 
voor de algemene kosten van het SNN en de kosten van de SER Noord-Nederland. Voor de 
niet gedekte kosten bij zowel de uitvoeringsorganisatie als SNN Algemeen/SER Noord-
Nederland is in 2009 een bedrag van € 17 miljoen onttrokken aan de (toen) omvangrijke 
reserves van het SNN.  
 
Voor de OP EFRO periode 2014-2020 bedraagt het budget € 122 miljoen. Standaard is 
daarvan 4% beschikbaar voor uitvoeringskosten en dat levert een bijdrage op van 
€ 4.884.000.  
In een tijd waarin door toenemende controle eisen de kosten onder druk staan, is er dus 
veel minder geld voor uitvoeringskosten beschikbaar. 
 
Om het tekort op de post ‘vooruitontvangen uitvoeringskosten’ niet onnodig verder te 
laten oplopen is met de drie provincies afgesproken dat de jaarlijkse bijdrage vanaf 2016 
jaarlijks wordt verhoogd met 3,5% voor salarisaanpassingen en overige kostenstijgingen. 
 
Op basis van de thans beschikbare informatie is een zo realistisch mogelijke inschatting 
gemaakt van de toekomstige kosten en inkomsten tot medio 2023. Daarbij zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 rekening gehouden met inkomsten uit regelingen voor provincies en gemeenten tot en 

met 2019 op basis van nu bekende gegevens; 
 rekening gehouden met vergoedingen conform offertes aan de drie provincies voor 

werkzaamheden voor het POP3 tot medio 2023; 
 uitgegaan van in totaal € 1,3 miljoen inkomsten uit subsidie regelingen MIT, VIA en 

KEI voor de jaren 2016 en 2017; 
 een vaste personeelsformatie voor lobby, communicatie, (bestuur)secretariaat, 

personeel en organisatie, financiën, juridische zaken en directie; 
 een met de werkdruk afnemende personeelsbezetting voor de afdeling 

dienstverlening; 
 uitgaan van de opslagpercentages sociale lasten voor 2016; 
 uitgaan van een gemiddelde loonkostenstijging conform opgave van de provincie 

Groningen voor de jaren 2016 en 2017 en vanaf 2018 voorzichtigheidshalve met 1,5% 
gerekend;  

 de overige kostenposten voor zover mogelijk gerelateerd aan de personeelskosten; 
 vanaf 2016 geen bijdrage meer in de tekorten van SER Noord-Nederland; 
 geen rekening gehouden met eventuele wachtgeldverplichtingen voor 

personeelsleden. 
 

Per 31 december 2015 bedraagt de balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten 
€ 14.418.000. Na verwerking van de verwachte inkomsten en uitgaven zou deze 
balanspost toereikend moeten zijn om de thans nog lopende programma’s en regelingen 
geheel af te wikkelen. Dat is thans nog niet het geval, maar het in de vorige begroting 
gepresenteerde tekort van € 3,9 miljoen is teruggelopen tot € 1,8 miljoen.  
 
Op basis van de nu bekende gegevens ziet het toekomstig verloop van de balanspost 
vooruitontvangen uitvoeringskosten er als volgt uit: 
 * € 1.000 
Stand 31 december 2015 14.418 
Geraamde kosten 2016 tot en met medio 2023 51.073 
Geraamde inkomsten 2016 tot en met medio 2023 34.890 
Geraamd tekort 2016 tot en met medio 2023   16.183 
Tekort per 30 juni 2023 € 1.765 
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Op basis van de ervaringen in 2015 is het mogelijk om een deel van dit tekort in de 
komende jaren verder weg te werken door een groter volume regelingen voor provincies 
en gemeenten dan thans geraamd door het SNN te laten uitvoeren. In 2015 zorgde een 
groter volume ervoor, dat afgerond € 1,7 miljoen minder aan de balanspost moest worden 
onttrokken dan begroot.  
Indien niet op deze of andere wijze in dit geraamde tekort kan worden voorzien, dan 
zullen ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling SNN de drie deelnemende provincies 
ieder voor een bedrag van € 588.000 aansprakelijk zijn voor het tekort.  
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4. Grondslagen van consolidatie en waardering 
 
In deze paragraaf worden de grondslagen van consolidatie en waardering uiteengezet. 
Daarbij wordt tevens de inhoud van de posten van het overzicht van baten en lasten 
nader omschreven. 
 
Grondslagen consolidatie 
In deze begroting is het geconsolideerd overzicht van baten en lasten opgenomen. Dat 
wil zeggen, dat alle bij het SNN in beheer zijnde programma’s en regelingen alsmede het 
onderdeel uitvoeringskosten zijn samengeteld.  
De volgende hoofdgroepen zijn in de consolidatie betrokken: 
 OP EFRO 2014-2020 
 Regelingen 2014-2020 
 REP-SNN 
 Koers Noord programma en OP EFRO 2007-2013 
 Koers Noord en OP EFRO 2007-2013 regelingen 
 Uitvoeringskosten 
 Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten 
 
In de begroting heeft geen consolidatie met verbonden partijen en/of overige 
zelfstandige rechtspersonen plaatsgevonden. De voorliggende begroting heeft enkel 
betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-
Nederland.  
 
Bij de consolidatie van de overzichten van baten en lasten zijn, indien van toepassing, 
onderlinge posten geëlimineerd. 
 
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats 
op basis van historische kosten. Tenzij hieronder anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden.  
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
Baten en winsten worden slechts genomen voor zover deze op de balansdatum 
gerealiseerd zijn. Verliezen en risico’s, die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de begroting 
bekend zijn geworden.  
 
Hierna volgt per post van het overzicht van baten en lasten een beknopte beschrijving en 
indien van toepassing een uiteenzetting over de waardering of wijze van 
resultaatbepaling.  
 
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Projecten 
 
Toekenningen aan projecten 
Betreft verleende subsidies (committeringen) aan derden. De volledige toezegging wordt 
in het jaar van toezegging als last in het overzicht van baten en lasten verantwoord. 
 
Vrijval op toekenningen 
Voor zover toegekende bedragen niet (geheel) worden uitbetaald, wordt de hierdoor 
gecreëerde vrijval als bate verantwoord. Aangezien het in feite een correctie op eerdere 
toekenningen is, wordt de vrijval met ingang van de jaarrekening 2015 als negatieve last 
gepresenteerd. De begrotingscijfers van 2016 zijn overeenkomstig aangepast.  
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De vrijval is, mits de regelgeving dit toelaat, opnieuw beschikbaar. De vrijval op 
toekenningen wordt toegevoegd aan de balanspost vooruitontvangen bedragen. 
 
Mutaties vooruitontvangen bedragen 
Het saldo van de toekenningen aan projecten en de gerealiseerde vrijval op projecten 
wordt aan de vooruitontvangen bedragen onttrokken of toegevoegd.  
 
Algemeen 
 
Bijdragen in uitvoeringskosten 
Betreft de bijdragen in de uitvoeringskosten van het Rijk, de Europese Commissie, 
provincies, gemeenten en overige financiers. 
 
Kosten 
Betreft de gemaakte uitvoeringskosten voor het beheren van de diverse programma’s en 
regelingen, het beheer van SNN en SER Noord-Nederland. De kosten worden 
doorberekend aan de uitgevoerde programma’s en regelingen op basis van een 
kostenverdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het urenregistratiesysteem. De 
kosten worden gedekt door bijdragen van het ministerie van Economische Zaken, de 
Europese Commissie, de SER, de drie noordelijke provincies en vier gemeenten.  
De personeelskosten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze 
betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van 
voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personeelskosten, 
zoals de waarde van nog niet opgenomen verlofdagen, echter toegerekend aan de 
periode waarin uitbetaling of opname plaatsvindt. 
Alle accountantskosten, die gemaakt moeten worden om de jaarrekening te controleren, 
zijn conform de gedragslijn in het verleden aan dit boekjaar toegerekend.  
 
Rente 
De provincie Groningen treedt op als kasbeheerder van het SNN. Per programma en 
regeling wordt een rekening-courantverhouding bijgehouden, waarover jaarlijks rente 
wordt berekend.  
 
Mutatie vooruitontvangen uitvoeringskosten 
De vooruitontvangen uitvoeringskosten dienen als dekking van uitvoeringskosten van 
het SNN. Als de bijdrage aan uitvoeringskosten hoger is dan de gerealiseerde kosten 
wordt de overfinanciering aan de vooruitontvangen uitvoeringskosten toegevoegd.  
Indien de uitvoeringskosten hoger zijn dan de toegekende financiering, dan vindt een 
onttrekking (bate) aan de vooruitontvangen uitvoeringskosten plaats.  
 
Mutaties reserves 
Het saldo van de rentebaten en -lasten wordt aan de reserve toegevoegd. Voor overige 
kosten, die niet op andere wijze kunnen worden gedekt, wordt een bedrag aan de 
reserves onttrokken.  
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5. Geconsolideerd overzicht van baten en lasten 
2017 en 2016 (na wijziging) geconsolideerd

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 35.164 -35.164 86.616 -86.616 56.200 -56.200
vrijval op toekenningen -3.280 3.280 -11.150 11.150 -5.575 5.575

Mutaties vooruitontvangen bedragen 32.220 32.220 75.850 75.850 4.900 55.925 51.025

Subtotaal projecten 31.884 32.220 336 75.466 75.850 384 55.525 55.925 400

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 4.711 4.711 5.727 5.727 2.296 2.296
vier gemeenten 451 451 447 447 439 439
overige 199 199 557 557 50 50

Kosten:
uitvoeringskosten 8.772 -8.772 8.908 -8.908 6.394 -6.394
overige kosten 0 0 0

Rente 872 872 780 780 28 870 842
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 3.075 3.075 1.793 1.793 3.209 3.209

Subtotaal algemeen 8.772 9.308 536 8.908 9.304 396 6.422 6.864 442

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 40.656 41.528 872 84.374 85.154 780 61.947 62.789 842

Mutaties reserves 872 -872 780 -780 870 28 -842

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 41.528 41.528 0 85.154 85.154 0 62.817 62.817 0

Begroting voor wijziging 2016Begroting 2017 Begroting na wijziging 2016
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6. Toelichting op het geconsolideerd overzicht van baten 
 en lasten 
 
Hoofdlijnen 
De geconsolideerde begroting voor 2017 en de begroting na wijziging 2016 wijken af van 
de begin vorig jaar gepresenteerde begroting voor 2016. Sinds het opstellen van de 
vorige begroting (de begroting 2016 en de begroting na wijziging 2015) is er meer 
inzicht gekomen in de inzet van de resterende beschikbare middelen binnen het 
Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020. Daarnaast kan nu een beter 
beeld worden geschetst van  de regelingen, die het SNN vanaf 2016 gaat uitvoeren. Dit 
betreft zowel regelingen die (deels) gefinancierd worden vanuit het Operationeel 
Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020, zoals de regelingen MIT, VIA en KEI 
2016 alsmede de regelingen en programma’s die uitgevoerd worden voor provincies en 
gemeenten, zoals onder andere de Interimregeling Waardevermeerdering en POP3. 
 
In 2017 worden de toekenningen aan projecten op € 35,2 miljoen begroot. Dit is een 
daling van ruim € 51 miljoen ten opzichte van 2016 na wijziging. Deze daling wordt met 
name veroorzaakt, doordat er bij het REP-SNN € 31,5 miljoen minder wordt toegekend.   
Zowel in 2017 als 2016 zal er vanuit het OP EFRO 2014-2020 € 35 miljoen aan projecten 
worden toegekend. Vanuit de regelingen 2014-2020 wordt in 2016 € 21 miljoen aan 
projecten toegekend en in 2017 € 8 miljoen. 
 
Gerelateerd aan de toekenningen aan projecten is de vrijval op toekenningen. Vrijval 
komt tot stand wanneer projecten minder subsidiabele kosten realiseren dan begroot. 
Aangezien dit regelmatig het geval is, kan een programmabudget alleen volledig worden 
benut indien het SNN overgaat tot het zogenaamde ’overcommitteren’. Dit betekent dat 
er mee subsidie aan projecten wordt toegekend, dan er budget beschikbaar is Op deze 
manier wordt de vrijval gecompenseerd en worden de budgetten zo optimaal mogelijk 
uitgeput. Met behulp van ervaringscijfers uit het verleden is het percentage 
overcommittering vastgesteld en is hiermee rekening gehouden bij het toekennen van 
projecten om zo de beschikbare budgetten optimaal te benutten. Binnen het OP EFRO 
2014-2020 programma is nog geen gebruik gemaakt van overcommitteren. Het verdelen 
van subsidies via tenders en calls betekent in de praktijk dat er kortere projectperiodes 
worden gehanteerd en lagere bedragen aan projecten worden toegekend dan in de vorige 
programmaperiode. Nu is nog niet duidelijk wat voor gevolgen deze gewijzigde verdeling 
van de gelden heeft voor het overcommitteren. Hierdoor is er bij deze programma’s nog 
geen rekening gehouden met overcommitteren. Bij de regelingen 2014-2020 is (indien 
mogelijk binnen de specifieke regeling) wel overgecommitteerd. 
 
In 2017 wordt de vrijval op € 3,3 miljoen geschat en in 2016 op € 11,2 miljoen. De 
daling van € 8 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt, doordat in 2016 een groot deel 
van de nog openstaande projecten van het Koers Noord programma en het OP EFRO 
2007-2013 wordt afgerekend.  
In 2017 zal het resterende gedeelte van de projecten binnen OP EFRO 2007-2013 
worden afgerekend, aangezien de eindafrekening van dit programma in maart 2017 bij 
de Europese Commissie in Brussel wordt ingediend. Deze eindafrekening heeft ook 
invloed op de vrijval bij het Koers Noord programma (bestaande uit EZ Koers Noord 
2007-2010 PiD en Transitie 2007-2010), aangezien veel projecten zowel vanuit het OP 
EFRO 2007-2013 als het Koers Noord programma gefinancierd zijn en er meestal 
gelijktijdig wordt afgerekend.  
 
Bij het OP EFRO 2014-2020 wordt in 2017 een vrijval van € 80.000 verwacht. In 2016 
wordt geen vrijval verwacht. In 2017 en 2016 zal de nadruk liggen op het starten en 
uitvoeren van projecten. In latere jaren zullen deze projecten afgerekend worden. 
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De vrijval van de regelingen 2014-2020 wordt in 2017 op € 1,4 miljoen begroot en in 
2016 op € 600.000. In 2016 richten de werkzaamheden zich op het toekennen van 
subsidies aan projecten, terwijl in 2017 de werkzaamheden verschuiven naar het 
vaststellen van projecten. Hierdoor wordt de vrijval in 2017 hoger begroot dan in 2016.  
 
Alle regelingen, die vanuit het Koers Noord programma en het OP EFRO 2007-2013 
worden gefinancierd, worden op een na (de NIOF 2013) in 2016 afgerekend. Het gevolg 
is dat de vrijval in 2016 hoger zal zijn dan in 2017 (€ 1,6 miljoen tegenover € 400.000). 
 
De bijdragen voor uitvoeringskosten zijn zowel in 2017 als in 2016 aanzienlijk verhoogd 
ten opzichte van de vorige begroting. Sinds het uitbrengen van de vorige begroting heeft 
het SNN van de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân nieuwe opdrachten ontvangen 
voor het uitvoeren van regelingen en het POP3. Het SNN zal een aantal nieuwe 
regelingen en programma’s gaan uitvoeren, waarvoor een bijdrage in de kosten wordt 
ontvangen. Hierdoor is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2016 de bijdrage 
verhoogd met € 3,4 miljoen tot een bedrag van € 5,7 miljoen. In 2017 wordt de totale 
bijdrage begroot op € 4,7 miljoen, omdat de Interimregeling Waardevermeerdering dan 
nog maar voor beperkte inkomsten zorgt. 
 
De bijdragen van de vier gemeenten laten een stabiel beeld zien in 2017 en 2016. 
De overige bijdragen nemen in 2017 met € 358.0000 af ten opzichte van 2016. Deze 
afname wordt grotendeels verklaard doordat het SNN in 2016 eenmalig inkomsten 
ontvangt voor de uitvoering van de VIA en KEI 2016 regeling. 
 
De totale kosten worden in 2017 begroot op € 8,8 miljoen en in 2016 op € 8,9 miljoen. 
Ten opzichte van de oorspronkelijk begrote kosten 2016 nemen de begrote kosten in 
beide jaren toe. Naar verwachting zullen de kosten in 2017 iets dalen ten opzichte van 
2016. Tegenover de hogere kosten staan fors hogere inkomsten van regelingen en 
programma’s voor provincies en overige inkomsten. Dat komt in de eerste plaats door 
het POP3 dat het SNN vanaf 2016 voor een groot deel voor de drie Noordelijke provincies 
gaat uitvoeren. Daarnaast zullen er in 2016 en naar verwachting 2017 inkomsten zijn 
voor het uitvoeren van de Interimregeling Waardevermeerdering.. 
 
In hoofdstuk 7 van de financiële begroting worden de kosten nader toegelicht.  
 
In verband met de verplichte invoering van ‘schatkistbankieren’ in 2013 zullen de 
rentebaten blijvend lager zijn dan in het verleden. De provincie Groningen, die voor het 
SNN de treasury taak uitvoert, probeert de nadelige gevolgen te beperken door gebruik 
te maken van de mogelijkheid om gelden uit te zetten bij andere overheden en 
waterschappen. De rentebaten in 2017 worden begroot op € 872.000. Voor 2016 worden 
een rentebaten verwacht van € 780.000. 
 
De verwachte rentebaten worden conform voorgaande jaren onder mutaties reserves aan 
de algemene reserves toegevoegd.  
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7. Geconsolideerde meerjarenraming 2018-2020

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 21.639 -21.639 18.500 -18.500 7.000 -7.000
vrijval op toekenningen -5.415 5.415 -1.649 1.649 -2.218 2.218

Mutaties vooruitontvangen bedragen 16.224 16.224 16.851 16.851 4.782 4.782

Subtotaal projecten 16.224 16.224 0 16.851 16.851 0 4.782 4.782 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 3.806 3.806 3.625 3.625 3.630 3.630
vier gemeenten 465 465 481 481 498 498
overige 50 50 50 50 50 50

Kosten:
uitvoeringskosten 6.739 -6.739 6.037 -6.037 6.111 -6.111
overige kosten 0 0 0

Rente 722 722 599 599 553 553
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 2.418 2.418 1.881 1.881 1.933 1.933

Subtotaal algemeen 6.739 7.461 722 6.037 6.636 599 6.111 6.664 553

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 22.963 23.685 722 22.888 23.487 599 10.893 11.446 553

Mutaties reserves 722 -722 599 -599 553 -553

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 23.685 23.685 0 23.487 23.487 0 11.446 11.446 0

Raming 2019Raming 2018 Raming 2020
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8. Toelichting op de geconsolideerde meerjarenraming 
 2018-2020 
 
In dit hoofdstuk is de meerjarenraming voor de drie jaren volgend op het laatste 
begrotingsjaar (i.c. 2017) opgenomen. De meerjarenraming is op geconsolideerd niveau 
opgesteld, aangezien een meerjarenraming op groepsniveau een mate van exactheid zou 
suggereren, die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. 
 
In de periode 2018 tot en met 2020 zullen er alleen vanuit het OP EFRO 2014-2020 en 
de daarbij behorende Rijkscofinanciering in OP EFRO 2014-2020 subsidies worden 
toegekend aan projecten. Aangezien er nog geen duidelijkheid is over de regelingen, die 
in deze periode uitgevoerd zullen worden, zijn deze niet in de meerjarenraming 
opgenomen. 
De beschikbare subsidiegelden zullen grotendeels in 2018 en 2019 worden toegekend. In 
2018 en 2019 wordt geraamd dat respectievelijk bijna € 22 miljoen en € 18,5 miljoen 
aan projecten wordt toegekend. In 2020 zullen de laatste beschikbare middelen (€ 7 
miljoen) aan projecten worden toegekend. 
 
In 2018 zullen alle openstaande projecten van het Transitie 2007-2010 programma 
worden afgerekend. Daarbij wordt vrijval gerealiseerd. Hierboven op komt de vrijval, die 
binnen het OP EFRO 2014-2020 en de Rijkscofinanciering in OP EFRO 2014-2020 
gerealiseerd zal worden. In 2018 wordt de vrijval geraamd op circa € 5,5 miljoen. In 
2019 en 2020 zal de vrijval lager zijn. Het Transitie 2007-2010 programma is dan 
afgerond en de vrijval vanuit het OP EFRO 2014-2020 en de Rijkscofinanciering in OP 
EFRO 2014-2020 wordt laag ingeschat, aangezien de meeste projecten na 2020 
vastgesteld zullen worden. In 2019 wordt de vrijval geraamd op bijna € 1,8 miljoen en in 
2020 op € 2,3 miljoen. De verwachte vrijval wordt toegevoegd aan de balanspost 
vooruitontvangen bedragen. 
 
Onder de bijdragen in de uitvoeringskosten zijn de jaarlijkse bijdragen van de provincies 
en gemeenten voor de dekking van de uitvoeringskosten opgenomen. Daarnaast is voor 
de begrotingsjaren 2018 tot en met 2020 rekening gehouden met een bate van € 1,7 
miljoen per jaar voor het uitvoeren van het POP3. Verder is voor de uitvoering van 
enkele regelingen in zowel 2018 als 2019 een kleine bijdrage opgenomen.  
 
De uitvoeringskosten van 2019 en 2020 nemen iets af ten opzichte van de kosten van 
2018. De uitvoeringskosten worden afgestemd op de benodigde middelen om de 
bedrijfsvoering op verantwoorde wijze te kunnen realiseren. 
 
Over de bij de provincie Groningen uitstaande rekening-couranttegoeden (de provincie 
Groningen vervult een kassiersfunctie voor het SNN) worden als gevolg van een positief 
of negatief saldo rentebaten dan wel rentelasten opgebouwd. In verband met het 
verplichte ‘schatkistbankieren’ zullen de rentebaten blijvend lager zijn dan in het 
verleden. In de periode 2018 tot en met 2020 zullen er elk jaar meer subsidies aan 
projecten worden uitbetaald. Er zullen in die periode iet meer middelen beschikbaar 
gesteld worden. Hierdoor zullen de rentebaten geleidelijk afnemen. 
De verwachte rentebaten worden (via de mutaties reserves) aan de algemene reserve 
toegevoegd. 
 
De post mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten is een onttrekking aan de 
balanspost en geeft het saldo weer van de baten- en lasten in uitvoeringskosten exclusief 
rente. 
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BELEIDSBEGROTING 
 
 
Deel II Paragrafen  
 
In hoofdstuk A wordt ingegaan op het weerstandsvermogen en de risicobeheersing van 
het SNN.  
 
Hoofdstuk B gaat over de financiering van het SNN en in hoofdstuk C wordt de 
bedrijfsvoering beschreven. 
 
De overige voorgeschreven onderdelen van deel II Paragrafen zijn voor het SNN niet van 
toepassing. Het SNN beschikt niet over kapitaalgoederen, heeft geen verbonden partijen 
en voert geen grondbeleid.   
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A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Deze paragraaf gaat in op het weerstandsvermogen en de risico’s van het SNN.  
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen van het SNN bestaat uit de som van de algemene reserves, die 
per instrument worden aangehouden. De algemene reserve heeft als doel risico’s, die 
niet op andere wijze kunnen worden gedekt, op te vangen. De reserves zijn vrijwel 
geheel opgebouwd uit rentebaten in de afgelopen jaren. Ultimo 2015 bedraagt de 
geconsolideerde algemene reserve € 8.328.000. Als interne gedragslijn geldt dat 
eventuele besteding van de algemene reserve in lijn moet liggen met de oorspronkelijke 
(subsidie)doelen.  
 
Risico’s 
Tegenover de algemene reserve staan risico’s die het SNN loopt bij de uitvoering van zijn 
werkzaamheden.  
 
Het SNN onderscheidt risicocategorieën, die hierna kort worden genoemd. Jaarlijks wordt 
beoordeeld of deze indeling nog volstaat en wordt er een inschatting gemaakt van de 
kans dat een risico zich voordoet.  
 
 Inhoudelijke risico’s 
Op basis van besluitvormingsprocedures wordt het risico dat het SNN bij de uitvoering 
van de programma’s afwijkt van de bedoelingen van de geldgevers op nihil ingeschat. 
 
 Procedurele risico’s 
Betreft het risico dat op enig moment niet wordt voldaan aan voorschriften, regels en 
procedures, zowel opgelegd door de geldgever als vastgelegd in de eigen administratieve 
organisatie, inclusief toetsingskader en controleprotocollen. Op dit moment speelt er een 
kwestie die een mogelijk risico kan inhouden.  
Naar aanleiding van een anonieme klacht die is ingediend bij het Europese Bureau voor 
Fraudebestrijding (OLAF) is een onderzoek ingesteld naar het SNN project Grote Markt 
Oostwand te Groningen. Het SNN is hiervan op 3 april 2013 schriftelijk door OLAF op de 
hoogte gebracht. De klacht betreft de omvang van het project en het mogelijk niet 
naleven van de aanbestedingsregels bij een opdracht. Over de uitkomst van het 
onderzoek is nog niets bekend.  
 
 Risico’s verbonden aan financiering en uitvoeringskosten  
Voor de uitvoeringskosten tot medio 2023 is een balanspost vooruitontvangen 
uitvoeringskosten aanwezig. Ultimo 2015 bedraagt het saldo € 14.418.000. Voor de 
werkzaamheden om het huidige programma 2007-2013 en het nieuwe programma 2014-
2020 volledig af te ronden, alsmede de reguliere taken op het gebied van lobby en 
bestuurssecretariaat uit te voeren is op basis van een meerjarenraming voor de periode 
2016 tot medio 2023 per saldo een bedrag van € 16,2 miljoen benodigd.    
Bij het opstellen van deze raming is rekening gehouden met inkomsten en uitgaven op 
basis van een realistisch toekomstscenario van het SNN. Er is geen rekening gehouden 
met mogelijke wachtgeldverplichtingen voor personeelsleden.  
Het berekende bedrag van € 16,2 miljoen houdt in, dat er ultimo 2015 ten opzichte van 
de aanwezige balanspost een ongedekt tekort wordt geraamd van afgerond € 1,8 
miljoen. Indien niet op andere wijze in dit geraamde tekort kan worden voorzien, zullen 
ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling SNN de drie deelnemende provincies ieder 
voor een bedrag van € 0,6 miljoen aansprakelijk zijn voor dit tekort.  
 
Aangezien het SNN nog nooit financieringsproblemen heeft gehad, mede omdat bewaking 
van de inkomende geldstroom hoge prioriteit heeft, wordt het financieringsrisico op nihil 
geschat.  
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In 2014 is de vordering op Landsbanki te IJsland verkocht en financieel afgewikkeld. Er 
blijven na de verkoop van de claim nog twee zaken openstaan. Het gaat hierbij om het 
bedrag van circa € 85.000, dat zich nog in depot bevindt.  
Deze gelden mogen niet uitgekeerd worden als gevolg van het uitvoeringsverbod van 
IJslandse kronen. Het aandeel van het SNN in genoemd depot bedrag bedraagt circa 
€ 28.000. Voorts is er een kleine mogelijkheid dat de IJslandse regering belasting in 
rekening gaat brengen. Deze belasting is ongeveer 0,5%.  
 
 Budgettaire risico’s 
In de praktijk van de uitvoering van de regionale stimuleringsprogramma’s treedt bij 
eindafrekening van projecten altijd enige onderbenutting van de toegekende middelen 
op. Daardoor ontstaat de zogeheten vrijval van middelen. Om te voorkomen dat 
programmamiddelen onbenut blijven, worden op basis van ervaringscijfers meer 
middelen gecommitteerd dan feitelijk budgettair beschikbaar zijn.  
 
Voor alle lopende regelingen en programma's, met uitzondering van EZ Koers Noord 
2007-2010 PiD, het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 en de 
MIT regeling, zijn zogeheten ‘overcommitteringspercentages’ vastgesteld. Indien de 
verwachte vrijval de komende jaren bij afrekening van de projecten lager uitvalt dan 
verwacht, worden de reserves aangesproken. De werkelijke vrijval op projecten wordt 
periodiek vergeleken met de prognoses. In 2015 en 2016 worden de projecten van het 
Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 afgerekend. Op basis van de 
meest recente gegevens is een prognose gemaakt van de te totale te verwachten vrijwel. 
Als dit scenario in de loop van 2016 werkelijkheid wordt, dan loopt het SNN een risico 
van € 380.000. Voor dit risico is bij het OP EFRO 2007-2013 programma een reserve 
aanwezig van € 1.060.000.  
 
In 2013 is van het resterende Transitieprogramma budget een bedrag van € 2.400.000 
aangewend ter dekking van de uitvoeringskosten van dit programma. Daarbij is als 
voorwaarde genoemd dat als er door deze dotatie van € 2,4 miljoen, tekorten ontstaan 
doordat de vrijval bij het Transitieprogramma lager uitvalt, de reserves van het SNN 
zullen worden aangesproken. Ultimo 2015 is daarvoor binnen het Transitieprogramma 
een reserve van € 3.510.000 aanwezig.  
 
Voor het OP EFRO 2007-2013 is, conform de EC-gedragslijn uit het verleden, het 
systeem van automatische decommittering (volgens de zogenaamde N+2 regel) een 
extra aandachtspunt. Ultimo 2015 heeft het SNN voldoende subsidiabele kosten bij de 
Europese Commissie gedeclareerd om aan de norm te voldoen.  
 
Voor het nieuwe programma OP EFRO 2014-2020 geldt een N+3 verplichting, die voor 
het eerst ultimo 2017 kan leiden tot automatische decommittering.  
 
Recapitulatie 
Ultimo 2015 bedraagt het eigen vermogen € 8,3 miljoen. Daar staat ultimo 2015 alleen 
een renterisico van circa € 28.000 en een geraamd overcommitteringsrisico van  
€ 380.000 tegenover en geen andere direct aanwijsbare risico's en onzekerheden. 
 
B. Financiering 
 
De uitgaven van de programma’s REP-SNN, Koers Noord, OP EFRO 2007-2013 en het OP 
EFRO 2014-2020 worden gedekt uit middelen die door externe geldgevers als het Rijk, 
de Europese Commissie en provincies ter beschikking worden gesteld. Vanuit de 
programmamiddelen worden diverse regelingen als project gefinancierd.  
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Het SNN beschikt doorgaans over aanzienlijke liquiditeiten. De provincie Groningen 
treedt op als kassier voor het SNN. Dat houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven van 
het SNN via de kas van de provincie Groningen lopen. Het SNN gaat zelf dus geen 
geldleningen aan en verstrekt evenmin geldleningen. Ingevolge de Wet financiering 
decentrale overheden (Wet fido) hanteert het SNN een eigen financieringsstatuut. Het 
statuut geeft in overeenstemming met de Wet fido de bestuurlijke kaders aan 
waarbinnen het dagelijks bestuur van het SNN de financiële vermogenswaarden, 
geldstromen, posities en de hieraan verbonden risico’s kan besturen en beheersen.  
 
Voor de invoering van het verplichte schatkistbankieren streefde de treasurer van de 
provincie Groningen er door middel van een actief treasurybeleid naar de financiële 
kosten voor het SNN zo laag mogelijk te houden en de opbrengsten zo hoog mogelijk te 
krijgen. Sinds de invoering van het schatkistbankieren wordt gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om gelden aan medeoverheden uit te lenen.  
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten voor het risicoprofiel van het SNN: 
 het uitgangspunt voor het financieel risico is defensief en risicomijdend; 
 de lange termijnrisico’s worden in ieder geval begrensd door de renterisiconorm, 

zoals die is opgenomen in de Wet fido; 
 de korte termijnrisico’s worden in ieder geval begrensd door de kasgeldlimiet, zoals 

die is opgenomen in de Wet fido. 
 
Medewerkers van de afdeling treasury van de provincie Groningen voeren twee maal per 
jaar overleg met vertegenwoordigers van derde partijen, waarvoor de provincie de 
treasury functie vervult. Het SNN wordt daarbij vertegenwoordigd door de 
concerncontroller van het SNN. In het overleg worden onder meer de 
kwartaalrapportages inzake treasury besproken die aan Gedeputeerde Staten van 
Groningen worden verstrekt. Het dagelijks bestuur van het SNN ontvangt periodiek een 
verslag van het overleg.  
 
De renterisiconorm voor het jaar 2015 is op basis van de begroting voor wijziging 2015 
vastgesteld op € 12.124.000. Deze norm is verder niet van belang, omdat het SNN geen 
vaste schulden heeft.  
 
Gezien de renteontwikkeling in 2015 en door de invoering van verplicht 
schatkistbankieren voor decentrale overheden in december 2014 zijn vrijgekomen 
middelen kortlopend weggezet. De overige middelen zijn belegd in obligaties, 
onderhandse geldleningen en garantieproducten. De werkelijke rentebaten vallen lager 
uit als de tegoeden waarover rente wordt vergoed lager zijn dan verwacht en/of als een 
lager rentepercentage wordt vergoed dan oorspronkelijk werd begroot.  
 
Ingevolge de BBV voorschriften moet het SNN in de jaarrekening enkele financiële 
kengetallen opnemen.  
Van de vijf gevraagde kengetallen zijn er twee niet van toepassing omdat het SNN geen 
grond exploiteert en evenmin belastingen in de vorm van opcenten heft. Vanwege het 
ontbreken van grondexploitatie en belastingheffing is het niet zinvol om voor het SNN de 
structurele exploitatieruimte te berekenen.  
 
 
De overige kengetallen luiden als volgt: 
 
 Begroting Begroting Jaarrekening 
 2017 2016 2015 
Netto schuldquote -/- 108% -/- 100% -/- 115% 
Solvabiliteitsratio 4% 3% 2% 
 
Aangezien het SNN geen leningen heeft verstrekt is de “netto schuldquote gecorrigeerd 
voor verstrekte leningen” gelijk aan de netto schuldquote.  
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C. Bedrijfsvoering  
 
Algemeen 
Het SNN is een sterk team van 82 enthousiaste collega’s. Samen faciliteren, stimuleren 
en verbinden wij partijen in Noord-Nederland. Wij werken actief samen aan het realiseren 
van noordelijke ambities.  
 
Personeel 
Eind 2015 waren er 82 mensen (77,25 fte) werkzaam bij het SNN. De stijging ten 
opzichte van 2014 (70,4 fte) kan met name worden verklaard door het toegenomen 
aantal regelingen voor particulieren dat in opdracht van provincies en gemeenten wordt 
uitgevoerd.  
 
De gemiddelde leeftijd van de werknemers is 37 jaar. Dit is ruim lager dan de 
gemiddelde leeftijd van 45 jaar in de gehele overheidssector. Het ziekteverzuim is in 
2015 in lijn met voorgaande jaren laag geweest. Het verzuimpercentage gedaald ten 
opzichte van 2014 (van 3,9% naar 3,0%). Er zijn vele factoren zijn van invloed op het 
verzuimpercentage. Wij richten ons vooral op het zo optimaal inzetten van individuele 
talenten en ambities van onze medewerkers. 
 
Talentontwikkeling 
Samenwerken aan de noordelijke ambities staat centraal binnen het SNN. Iedere 
medewerker levert hier vanuit zijn of haar talenten en ambities een belangrijke bijdrage 
aan. In de 2015 hebben 27 functiebeschrijvingen plaats gemaakt voor vier rolprofielen. 
Met deze stap beogen we individuele talenten optimaler te kunnen ontwikkelen en 
inzetten. Medewerkers worden gestimuleerd om bij de invulling van hun rolprofiel uit te 
gaan van hun kracht. Om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden binnen en buiten 
het SNN is er continue aandacht voor opleiding en training.  
 
Innovatieve werkprocessen voor een beter resultaat 
Om het bedrijfsresultaat van het SNN verder te verbeteren is ook in 2015 gebruik 
gemaakt van verschillende innovatieve werkmethoden. Door middel van de 
Scrummethode is het bedrijfsplan 2016 en het jaarverslag 2015 tot stand gekomen. Er 
wordt in toenemende mate in projecten gewerkt, waarbij mensen van diverse disciplines 
kortere of langere tijd samenwerken. Het Nieuwe Werken dat in 2014 werd 
geïntroduceerd geeft ons meer vrijheid en overzicht in het plannen van ons werk.  
 
Digitalisering bedrijfsprocessen 
Om een moderne, professionele en efficiënte dienstverlenende organisatie te zijn is het 
van groot belang om aangesloten te blijven bij alle nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied 
en een duidelijke ICT-strategie te hebben. In 2015 zijn onze e-loketten geoptimaliseerd 
en uitgebreid en werkprocessen verder geautomatiseerd.  
 
ICT is niet langer alleen iets van specialisten, maar is van ons allemaal. Niet alleen het 
investeren in nieuwe technieken is van levensbelang, maar ook de kennis en 
vaardigheden van alle medewerkers moeten op peil blijven. Daarom investeert het SNN 
de komende jaren structureel in infrastructuur en digitale vaardigheden.  
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FINANCIELE BEGROTING 
 
In dit gedeelte van de begroting is cijfermatige informatie op zowel programma als 
regelingenniveau opgenomen. Per individueel programma of regeling worden de cijfers 
gepresenteerd alsmede een beknopte toelichting. Er is gekozen voor de volgende 
indeling: 
 Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020; 
 Regelingen 2014-2020; 
 Ruimtelijk Economisch Programma–SNN; 
 Koers Noord programma en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013; 
 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 regelingen; 
 uitvoeringskosten; 
 regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten. 
 
Om het geheel te completeren is de geconsolideerde exploitatiebegroting hier nogmaals 
opgenomen. Deze begroting staat als onderdeel 5 deel I reeds in het Programmaplan van 
de Beleidsbegroting. 
 
 
N.B. Alle in de begroting genoemde bedragen zijn uitgedrukt in € 1.000.  
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1.0 Geconsolideerd overzicht van baten en lasten 
2017 en 2016 (na wijziging) geconsolideerd

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 35.164 -35.164 86.616 -86.616 56.200 -56.200
vrijval op toekenningen -3.280 3.280 -11.150 11.150 -5.575 5.575

Mutaties vooruitontvangen bedragen 32.220 32.220 75.850 75.850 4.900 55.925 51.025

Subtotaal projecten 31.884 32.220 336 75.466 75.850 384 55.525 55.925 400

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 4.711 4.711 5.727 5.727 2.296 2.296
vier gemeenten 451 451 447 447 439 439
overige 199 199 557 557 50 50

Kosten:
uitvoeringskosten 8.772 -8.772 8.908 -8.908 6.394 -6.394
overige kosten 0 0 0

Rente 872 872 780 780 28 870 842
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 3.075 3.075 1.793 1.793 3.209 3.209

Subtotaal algemeen 8.772 9.308 536 8.908 9.304 396 6.422 6.864 442

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 40.656 41.528 872 84.374 85.154 780 61.947 62.789 842

Mutaties reserves 872 -872 780 -780 870 28 -842

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 41.528 41.528 0 85.154 85.154 0 62.817 62.817 0

Begroting voor wijziging 2016Begroting 2017 Begroting na wijziging 2016
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2.0 Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 35.000 -35.000 35.000 -35.000 17.600 -17.600
vrijval op toekenningen -80 80 0 -150 150

Mutaties vooruitontvangen bedragen 34.920 34.920 35.000 35.000 17.450 17.450

Subtotaal projecten 34.920 34.920 0 35.000 35.000 0 17.450 17.450 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 390 390 135 135 410 410
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 390 390 0 135 135 0 410 410

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 34.920 35.310 390 35.000 35.135 135 17.450 17.860 410

Mutaties reserves 390 -390 135 -135 410 -410

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 35.310 35.310 0 35.135 35.135 0 17.860 17.860 0

Begroting na wijziging 2016Begroting 2017 Begroting voor wijziging 2016
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2.0.1 Operationeel Programma EFRO Noord-
Nederland 2014-2020 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017 
en 2016 na wijziging  

   
   
Projecten 2017 2016 na wijziging

 
Toekenningen aan projecten € 35.000 € 35.000
De verwachting is dat zowel in 2017 als 2016 voor een totaalbedrag van € 35 miljoen 
subsidie verleend gaat worden aan projecten. In 2017 en 2016 worden vanuit het OP 
EFRO 2014-2020 en de Rijkscofinanciering in OP EFRO 2014 – 2020 respectievelijk 
€ 27.500.000 en € 7.500.000 aan subsidie gefinancierd.  
De subsidie zal verdeeld worden via zogenaamde tenders en calls. Dit betekent dat 
projectaanvragen worden beoordeeld en geselecteerd op basis van vooraf gekozen 
criteria. 
 
Vrijval op toekenningen € 80 € 0
Op de afgerekende en ingetrokken projecten wordt vrijval gerealiseerd. In 2016 wordt 
geen vrijval begroot, verwacht wordt dat de eerste projecten in 2017 worden 
afgerekend. De vrijval in 2017 wordt geschat op € 80.000. 
  
Mutaties vooruitontvangen 
bedragen € 34.920 € 35.000
De toekenningen aan projecten worden onttrokken aan de balanspost mutaties 
vooruitontvangen bedragen. De verwachte vrijval op toekenningen wordt toegevoegd 
aan deze balanspost. De verwachte onttrekking voor 2017 bedraagt € 34,9 miljoen en 
voor 2016 € 35 miljoen. 
 
Algemeen 2017 2016 na wijziging
 
Rente € 390 € 135
De verwachte rentebaten over het rekening-courant tegoed dat uitstaat bij de provincie 
Groningen worden voor 2017 geschat op € 390.000 en voor 2016 op € 135.000. 
   
Mutaties reserves € 390 € 135
De verwachte renteontvangsten worden aan de algemene reserve toegevoegd. 
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2.1 OP EFRO 2014-2020 
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 27.500 -27.500 27.500 -27.500 8.600 -8.600
vrijval op toekenningen -50 50 0 -100 100

Mutaties vooruitontvangen bedragen 27.450 27.450 27.500 27.500 8.500 8.500

Subtotaal projecten 27.450 27.450 0 27.500 27.500 0 8.600 8.600 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 330 330 110 110 380 380
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 330 330 0 110 110 0 380 380

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 27.450 27.780 330 27.500 27.610 110 8.600 8.980 380

Mutaties reserves 330 -330 110 -110 380 -380

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 27.780 27.780 0 27.610 27.610 0 8.980 8.980 0

Begroting na wijziging 2016Begroting 2017 Begroting voor wijziging 2016
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2.2 Rijkscofinanciering in OP EFRO 2014-2020 
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 7.500 -7.500 7.500 -7.500 9.000 -9.000
vrijval op toekenningen -30 30 0 -50 50

Mutaties vooruitontvangen bedragen 7.470 7.470 7.500 7.500 8.950 8.950

Subtotaal projecten 7.470 7.470 0 7.500 7.500 0 9.000 9.000 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 60 60 25 25 30 30
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 60 60 0 25 25 0 30 30

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 7.470 7.530 60 7.500 7.525 25 9.000 9.030 30

Mutaties reserves 60 -60 25 -25 30 -30

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 7.530 7.530 0 7.525 7.525 0 9.030 9.030 0

Begroting voor wijziging 2016Begroting na wijziging 2016Begroting 2017
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3.0 Regelingen 2014-2020
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging) totaal

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 8.000 -8.000 21.000 -21.000 5.300 -5.300
vrijval op toekenningen -1.400 1.400 -600 600 -125 125

Mutaties vooruitontvangen bedragen 6.600 6.600 20.400 20.400 5.175 5.175

Subtotaal projecten 6.600 6.600 0 20.400 20.400 0 5.300 5.300 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 50 50 40 40 5 -5
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 50 50 0 40 40 5 0 -5

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 6.600 6.650 50 20.400 20.440 40 5.305 5.300 -5

Mutaties reserves 50 -50 40 -40 5 5

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 6.650 6.650 0 20.440 20.440 0 5.305 5.305 0

Begroting na wijziging 2016Begroting 2017 Begroting voor wijziging 2016
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3.0.1 Regelingen 2014-2020 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017 
en 2016 na wijziging 

 
 
Projecten 2017 2016 na wijziging
 
Toekenningen aan projecten € 8.000 € 21.000
Naar verwachting wordt in 2017 in totaal € 8 miljoen aan subsidie toegekend aan 
projecten. In 2016 wordt in totaal € 21 miljoen toegekend aan projecten. De toekenningen 
aan projecten zijn als volgt verdeeld over de MIT 2015 en 2016, de VIA en de KEI 2016. 
 
  2017 2016
  * € 1.000 * € 1.000 
 MIT 2015 en 2016 0 8.000 
 VIA 5.000 10.000 
 KEI 2016    3.000       3.000 
 Totaal € 8.000 € 21.000
 
Bij zowel de VIA als de KEI 2016 is rekening gehouden met een overcommittering van 
25%. Bij de MIT 2015 en 2016 is niet overgecommitteerd. 
   
Vrijval op toekenningen € 1.400 € 600
De eerste verwachte vrijval op toekenningen op afgerekende en ingetrokken projecten 
wordt verwacht in 2016 en wordt begroot op € 600.000. De vrijval in 2017 wordt begroot 
op € 1.400.000. 
   
Mutaties vooruitontvangen 
bedragen € 6.600 € 20.400
De toekenningen aan projecten worden onttrokken aan de balanspost mutaties 
vooruitontvangen bedragen. De verwachte vrijval op toekenningen wordt toegevoegd aan 
deze balanspost. De verwachte onttrekkingen voor respectievelijk 2016 en 2017 bedragen 
€ 20,4 miljoen en € 6,6 miljoen. 
 
Algemeen 2017 2016 na wijziging
 
Rente € 50 € 40
Betreft de verwachte renteontvangsten over de rekening-courant tegoeden bij de provincie 
Groningen. De renteontvangsten zijn in 2016 begroot op € 40.000 en in 2017 op € 50.000.
   
Mutaties reserves € 50 € 40
De verwachte renteontvangsten worden aan de algemene reserve toegevoegd. 
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3.1 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren 2015 en 2016
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 8.000 -8.000 0
vrijval op toekenningen 0 0 0

Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 8.000 8.000 0

subtotaal projecten 0 0 0 8.000 8.000 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 3 3 12 12 0
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 3 3 0 12 12 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 3 3 8.000 8.012 12 0 0 0

Mutaties reserves 3 -3 12 -12 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 3 3 0 8.012 8.012 0 0 0 0

Begroting 2017 Begroting na wijziging 2016 Begroting voor wijziging 2016
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3.2 Versneller Innovatieve Ambities
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 5.000 -5.000 10.000 -10.000 0
vrijval op toekenningen -1.000 1.000 -600 600 0

Mutaties vooruitontvangen bedragen 4.000 4.000 9.400 9.400 0

subtotaal projecten 4.000 4.000 0 9.400 9.400 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 38 38 24 24 0
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 38 38 0 24 24 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 4.000 4.038 38 9.400 9.424 24 0 0 0

Mutaties reserves 38 -38 24 -24 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 4.038 4.038 0 9.424 9.424 0 0 0 0

Begroting 2017 Begroting na wijziging 2016 Begroting voor wijziging 2016
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3.3 Kennisontwikkeling en innovatieregeling 2016
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 3.000 -3.000 3.000 -3.000 0
vrijval op toekenningen -400 400 0 0

Mutaties vooruitontvangen bedragen 2.600 2.600 3.000 3.000 0

subtotaal projecten 2.600 2.600 0 3.000 3.000 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 9 9 4 4 0
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 9 9 0 4 4 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 2.600 2.609 9 3.000 3.004 4 0 0 0

Mutaties reserves 9 -9 4 -4 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 2.609 2.609 0 3.004 3.004 0 0 0 0

Begroting 2017 Begroting na wijziging 2016 Begroting voor wijziging 2016
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4.0 Ruimtelijk Economisch Programma–SNN
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 2.500 -2.500 34.000 -34.000 33.300 -33.300
vrijval op toekenningen 0 0 0

Mutaties vooruitontvangen bedragen 2.500 2.500 34.000 34.000 33.300 33.300

Subtotaal projecten 2.500 2.500 0 34.000 34.000 0 33.300 33.300 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 160 160 130 130 90 90
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 160 160 0 130 130 0 90 90

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 2.500 2.660 160 34.000 34.130 130 33.300 33.390 90

Mutaties reserves 160 -160 130 -130 90 -90

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 2.660 2.660 0 34.130 34.130 0 33.390 33.390 0

Begroting voor wijziging 2016Begroting na wijziging 2016Begroting 2017

Begroting 2017 en begroting 2016 na wijziging - concept 49 van 75



4.0.1 Ruimtelijk Economisch Programma – SNN 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017 
en 2016 na wijziging 

 
 
Projecten 2017 2016 na wijziging
 
Toekenningen aan projecten € 2.500 € 34.000
In 2017 zal voor circa € 2.500.000 aan projecten worden toegekend. In 2016 wordt 
verwacht dat er ongeveer € 34 miljoen aan projecten wordt toegekend.  

 
Mutaties vooruitontvangen 
bedragen € 2.500 € 34.000
De toekenningen aan projecten worden onttrokken aan de balanspost mutaties 
vooruitontvangen bedragen. De verwachte onttrekking voor 2017 bedraagt € 2,5 miljoen 
en voor 2016 € 34 miljoen.  
   
Algemeen 2017 2016 na wijziging
 
Rente € 160 € 130
Betreft de verwachte renteontvangst over het rekening-courant tegoed dat uitstaat bij de 
provincie Groningen. Voor 2017 is een rentebate begroot van € 160.000 en voor 2016 een 
bate van € 130.000. 
 
Mutaties reserves € 160 € 130
De verwachte renteontvangst wordt aan de algemene reserve toegevoegd. 
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5.0 Koers Noord programma en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging) totaal

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen -1.400 1.400 -9.000 9.000 -4.500 4.500

Mutaties vooruitontvangen bedragen -1.400 -1.400 -9.000 -9.000 -4.500 -4.500

Subtotaal projecten -1.400 -1.400 0 -9.000 -9.000 0 -4.500 -4.500 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 250 250 435 435 280 280
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 250 250 0 435 435 0 280 280

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) -1.400 -1.150 250 -9.000 -8.565 435 -4.500 -4.220 280

Mutaties reserves 250 -250 435 -435 280 -280

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) -1.150 -1.150 0 -8.565 -8.565 0 -4.220 -4.220 0

Begroting voor wijziging 2016Begroting na wijziging 2016Begroting 2017
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5.0.1 Koers Noord programma en Operationeel 
Programma Noord-Nederland 2007-2013 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017 
en 2016 na wijziging 

 
 
Projecten 2017 2016 na wijziging
 
Vrijval op toekenningen € 1.400 € 9.000
Aangezien in maart 2017 de eindafrekening van het OP EFRO 2007-2013 ingediend moet 
worden in Brussel, zal het overgrote deel van de nog openstaande projecten in 2016 
worden afgerekend. Op deze afgerekende projecten wordt vrijval gerealiseerd. De 
verwachte vrijval in het jaar 2017 bedraagt € 1,4 miljoen en in 2016 € 9 miljoen. 

 
Mutaties vooruitontvangen 
bedragen € 1.400 € 9.000
De verwachte vrijval op toekenningen wordt toegevoegd aan de balanspost mutaties 
vooruitontvangen bedragen.  
   
Algemeen 2017 2016 na wijziging
 
Rente € 250 € 435
De verwachte renteontvangsten over de vier rekening-courant tegoeden, die uitstaan bij 
de provincie Groningen, worden voor 2017 geschat op € 250.000 en voor 2016 op 
€ 435.000. 
 
Mutaties reserves € 250 € 435
De verwachte renteontvangsten worden aan de algemene reserve toegevoegd.  
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5.1 EZ Koers Noord 2007-2010 PiD
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen 0 -1.700 1.700 0

Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 -1.700 -1.700 0

subtotaal projecten 0 0 0 -1.700 -1.700 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 30 30 10 10 20 20
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 30 30 0 10 10 0 20 20

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 30 30 -1.700 -1.690 10 0 20 20

Mutaties reserves 30 -30 10 -10 20 -20

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 30 30 0 -1.690 -1.690 0 20 20 0
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5.2 Transitie 2007-2010
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen -1.400 1.400 -1.000 1.000 -1.100 1.100

Mutaties vooruitontvangen bedragen -1.400 -1.400 -1.000 -1.000 -1.100 -1.100

subtotaal projecten -1.400 -1.400 0 -1.000 -1.000 0 -1.100 -1.100 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 220 220 215 215 230 230
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 220 220 0 215 215 0 230 230

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) -1.400 -1.180 220 -1.000 -785 215 -1.100 -870 230

Mutaties reserves 220 -220 215 -215 230 -230

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) -1.180 -1.180 0 -785 -785 0 -870 -870 0

Begroting voor wijziging 2016Begroting na wijziging 2016Begroting 2017

Begroting 2017 en begroting 2016 na wijziging - concept 54 van 75



5.3 OP EFRO 2007-2013 
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen 0 -3.200 3.200 -2.000 2.000

Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 -3.200 -3.200 -2.000 -2.000

subtotaal projecten 0 0 0 -3.200 -3.200 0 -2.000 -2.000 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 0 110 110 5 5
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 0 0 0 110 110 0 5 5

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 0 0 -3.200 -3.090 110 -2.000 -1.995 5

Mutaties reserves 0 110 -110 5 -5

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 0 0 0 -3.090 -3.090 0 -1.995 -1.995 0
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5.4 Rijkscofinanciering in OP EFRO 2007-2013 
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen 0 -3.100 3.100 -1.400 1.400

Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 -3.100 -3.100 -1.400 -1.400

subtotaal projecten 0 0 0 -3.100 -3.100 0 -1.400 -1.400 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 0 100 100 25 25
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 0 0 0 100 100 0 25 25

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 0 0 -3.100 -3.000 100 -1.400 -1.375 25

Mutaties reserves 0 100 -100 25 -25

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 0 0 0 -3.000 -3.000 0 -1.375 -1.375 0
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6.0 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 regelingen
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging) totaal

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen -400 400 -1.550 1.550 -800 800

Mutaties vooruitontvangen bedragen -400 -400 -1.550 -1.550 -800 -800

Subtotaal projecten -400 -400 0 -1.550 -1.550 0 -800 -800 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 5 5 7 7 23 1 -22
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 5 5 0 7 7 23 1 -22

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) -400 -395 5 -1.550 -1.543 7 -777 -799 -22

Mutaties reserves 5 -5 7 -7 1 23 22

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) -395 -395 0 -1.543 -1.543 0 -776 -776 0
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6.0.1 Koers Noord en Operationeel Programma 
Noord-Nederland 2007-2013 regelingen 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017 
en 2016 na wijziging 

 
 
Projecten 2017 2016 na wijziging
 
Vrijval op toekenningen € 400 € 1.550
Op de afgerekende en ingetrokken projecten wordt vrijval gerealiseerd. De laatste vrijval 
zal in 2017 gerealiseerd worden. De verwachte vrijval in de jaren 2017 en 2016 bedraagt 
respectievelijk € 400.000 en € 1.550.000. De vrijval heeft betrekking op projecten die zijn 
toegekend in de jaren 2008 tot en met 2015. 
   
Mutaties vooruit ontvangen 
bedragen € 400 € 1.550
De verwachte vrijval op toekenningen wordt toegevoegd aan de balanspost mutaties 
vooruit ontvangen bedragen. De verwachte toevoeging voor 2017 bedraagt € 400.000. 
Voor 2016 betreft het een toevoeging van € 1.550.000. 
 
Algemeen 2017 2016 na wijziging
 
Rente € 5 € 7
Betreft de verwachte rentebaten over de rekening-couranttegoeden bij de provincie 
Groningen. De rentebaten zijn in 2017 begroot op € 5.000 en in 2016 op € 7.000.
   
Mutaties reserves € 5 € 7
De verwachte rentebaten worden aan de algemene reserve toegevoegd. 
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6.1 Investeringspremieregeling 2008 en 2009
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen 0 -750 750 0

Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 -750 -750 0

Subtotaal projecten 0 0 0 -750 -750 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 0 1 1 8 -8
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 0 0 0 1 1 8 0 -8

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 0 0 -750 -749 1 8 0 -8

Mutaties reserves 0 1 -1 8 8

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 0 0 0 -749 -749 0 8 8 0
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6.2 Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2008, 2010 en 2013
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen -400 400 -800 800 -800 800

Mutaties vooruitontvangen bedragen -400 -400 -800 -800 -800 -800

Subtotaal projecten -400 -400 0 -800 -800 0 800 800 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 5 5 5 5 15 -15
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 5 5 0 5 5 15 0 -15

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) -400 -395 5 -800 -795 5 815 800 -15

Mutaties reserves 5 -5 5 -5 15 15

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) -395 -395 0 -795 -795 0 815 815 0
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6.3 Human Resource Management plus 2009 en 2010
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen 0 0 0

Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 0 0

Subtotaal projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 0 1 1 1 1
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 0 0 0 1 1 0 1 1

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 0 0 0 1 1 0 1 1

Mutaties reserves 0 1 -1 1 -1

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 0 0 0 1 1 0 1 1 0
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7.0 Uitvoeringskosten
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen 0 0 0

Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 0 0

Subtotaal projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies (incl. regelingen) 4.711 4.711 5.727 5.727 2.296 2.296
vier gemeenten 451 451 447 447 439 439
overige 535 535 941 941 450 450

Kosten:
uitvoeringskosten 8.772 -8.772 8.908 -8.908 6.394 -6.394
overige kosten 0 0 0

Rente 12 12 28 28 29 29
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 3.075 3.075 1.793 1.793 3.209 3.209

Subtotaal algemeen 8.772 8.784 12 8.908 8.936 28 6.394 6.423 29

Resultaat voor mutaties in reserves 8.772 8.784 12 8.908 8.936 28 6.394 6.423 29

Mutaties reserves 12 -12 28 -28 29 -29

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 8.784 8.784 0 8.936 8.936 0 6.423 6.423 0

Mutaties reserves 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 8.784 8.784 0 8.936 8.936 0 6.423 6.423 0
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7.0.1 Uitvoeringskosten  
 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017 

en 2016 na wijziging 

Inleiding   
  

De presentatie van de uitvoeringskosten is ingedeeld conform de organisatie-inrichting 
van het SNN, die vanaf 2014 ingevoerd is. De kostensoorten worden volgens die indeling 
toegelicht.  
 
Het SNN kent de volgende vier afdelingen: 
- Dienstverlening 
- Public affairs 
- Staf 
- SER Noord-Nederland 
 
De tekst van de in dit hoofdstuk opgenomen toelichting op de uitvoeringskosten dient 
gelezen te worden met inachtneming van de volgende uitgangspunten: 
 Conform voorgaande jaren worden de uitvoeringskosten als een geheel 

gepresenteerd.  
 De kosten van de SER Noord-Nederland worden intern afzonderlijk begroot en 

geregistreerd, zodat het mogelijk is om richting de subsidieverstrekker SER-
Nederland verantwoording af te leggen. 

 Als gevolg van het onderbrengen van de salarisadministratie bij de provincie 
Groningen volgt het SNN vrijwel geheel het personeelsbeleid van deze provincie. Bij 
het begroten van de personeelskosten wordt normaliter uitgegaan van de door de 
provincie Groningen opgegeven salarisverhogingen en het opslagpercentage voor 
sociale lasten. Voorts is rekening gehouden met individuele loonsverhogingen voor 
personeelsleden, die het einde van de loonschaal nog niet bereikt hebben.  

 In 2016 gaat de provincie en dus ook het SNN over op het Individueel Keuzebudget 
(IKB) voor de personeelsleden. Belangrijkste gevolgen zijn dat de werknemer 
maandelijks zijn recht op vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en aanvullend verlof 
kan laten uitbetalen. Daardoor zal in 2016 sprake zijn van een eenmalige uitkering 
van de opgebouwde vakantietoeslag over de periode juni tot en met december 2015. 
Aangezien voor deze opgebouwde vakantietoeslag geen balanspost mocht worden 
gevormd, betekent dat een eenmalige extra last van afgerond € 169.000 in 2016.  

 In de begrotingen wordt conform afspraak met de provincie directeuren vanaf het 
jaar 2016 een forfaitaire verhoging van 3,5% van de jaarlijkse bijdrage van de 
provincies voor de dekking van de uitvoeringskosten toegepast. Hiermee wordt 
bereikt, dat het tekort medio 2023 op de balanspost vooruit ontvangen 
uitvoeringskosten niet verder oploopt.  

 Bij het opstellen van de begroting na wijziging voor het jaar 2016 en de begroting 
2017 hebben de cijfers van de jaarrekening 2015 en de oorspronkelijke begroting 
voor het jaar 2016 als basis gediend.  

 Er is rekening gehouden met actuele ontwikkelingen op het gebied van uitvoeren van 
werkzaamheden voor provincies en gemeenten. 

 Voor een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering in de toekomst zijn verdere 
investeringen in automatisering en innovatie bedrijfsvoering noodzakelijk. Deze 
investeringen zullen worden geactiveerd en in drie tot vijf jaar worden afgeschreven. 
Met de geprognosticeerde afschrijvingslasten is in de begroting rekening gehouden.  
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Algemeen Realisatie 
2015

2017 2016 na 
wijziging

 
Provincies € 4.620 € 4.711 € 5.727
De bijdrage van de provincies is opgebouwd uit de volgende componenten: 
 
 Realisatie 2015 2017 2016
   na wijziging
 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Bijdrage in de dekking  
van de uitvoeringskosten 1.600 1.714 1.656
Bijdrage FEP 2013-2015 199 113 255
Bijdrage Fryslân Fernijt IV 159 0 0
Bijdrage Zonneleningen 177 67 386
Bijdrage STINAF, STINAG en STINAT 80 0 1
TEP 2014 13 0 0
GEP 2015 16 0 0
Interimregeling Waardevermeerdering 1.444 321 1.729
POP3 Groningen 26  500 325
POP3 Fryslân 27 650 435
POP3 Drenthe 27 565 375
VIA regeling Groningen 80 80 0
VIA regeling Fryslân 80 80 0
VIA regeling Drenthe 80 80 0
SER Noord-Nederland 0 133 130
Sectorplan Groningen:  
Groningen op voorsprong 408 172 172
Sectorplan Drenthe: 
Ruimte voor ontwikkeling 58  53 52
Bijdrage STINAF II 16 0 33
IEBB Noord-Nederland -5 0 2
RIG 2014 95 56 56
RIG 2015 0 40 40
Bijdrage RSP Mobiliteitsfonds 15 15 15
Bijdrage PHP 0 7 0
IAG 4          25          65           65
Totaal € 4.620 € 4.711 € 5.727
 
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2016 laat de begroting na wijziging 2016 
een veel hogere bijdrage van de provincies zien. De toename van € 3.431.000 wordt 
vrijwel geheel veroorzaakt door hogere inkomsten uit regelingen die de provincies door 
het SNN laten uitvoeren. Sinds het uitbrengen van de vorige begroting heeft het SNN 
opdracht gekregen om vanaf 2016 een groot deel van het POP3 voor de drie provincies te 
gaan uitvoeren. Daarnaast zullen naar verwachting ook in 2016 en 2017 nog 
werkzaamheden voor de Interimregeling  Waardevermeerdering Groningen moeten 
worden verricht. Ook in 2016 en 2017 zullen werkzaamheden voor de zonneleningen 
Drenthe worden uitgevoerd. Met deze drie onderdelen is een stijging van € 3.250.000 
verklaard. Daarnaast dragen de provincies vanaf 2016 € 130.000 bij in de exploitatie van 
de SER Noord-Nederland, zodat deze afdeling voor het SNN budgettair neutraal in de 
begroting is opgenomen.  
 
Vier gemeenten € 426 € 451 € 447
Met de vier grote gemeenten (Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen) is een bijdrage 
in de uitvoeringskosten van het Koers Noord Programma afgesproken. De bijdrage is 
conform afspraak jaarlijks met 3,5% geïndexeerd ten opzichte van 2015 en komt in de 
gewijzigde begroting 2016 uit op een bedrag van € 434.000 en in 2017 op € 449.000. 
Daarnaast zijn er inkomsten uit het uitvoeren van regelingen voor enkele gemeenten. 
Dat levert in 2016 een begrote bijdrage op van € 13.000 en in 2017 € 2.000.   
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Overige € 765 € 535 € 941
De post 'overige' omvat in 2016 een bijdrage van de SER Nederland van € 147.000, een 
bijdrage van € 384.000 voor de uitvoeringskosten van de KEI 2016 regeling uit de OP 
EFRO 2014-2020 middelen, een bedrag van € 360.000 voor de uitvoering van een 
vervolg op de MIT regeling en een bedrag van € 50.000 voor doorbelasting van public 
affairs werkzaamheden. Voor 2017 worden inkomsten voor de uitvoering van de VIA 
regeling uit de OP EFRO 2014-2020 middelen begroot op € 240.000 en een bijdrage voor 
de KEI regeling op € 96.000. Daarnaast is een bijdrage van de SER Nederland van 
€ 149.000 en een doorbelasting van public affairs werkzaamheden van € 50.000 begroot. 
  
Kosten Realisatie 

2015
2017 2016 na 

wijziging 
  
Uitvoeringskosten € 7.585 € 8.772 € 8.908
Een specificatie naar afdelingen is onderstaand weergegeven. 
 
 Realisatie 2015  2017 2016
   na wijziging
 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Dienstverlening 3.716 4.787 4.792
Public affairs 1.105 1.076 1.116
Staf 2.479 2.628 2.723
SER Noord-Nederland        285        281       277
Totaal € 7.585 € 8.772 € 8.908
 
De totale kosten in de begroting na wijziging 2016 ad € 8.908.000 zijn € 1,3 miljoen 
hoger dan de werkelijke kosten 2015. Ten opzichte van de oorspronkelijk  begrote kosten 
2016 nemen de thans begrote kosten met € 2,5 miljoen toe. Naar verwachting zullen de 
kosten vervolgens in 2017 iets dalen ten opzichte van 2016. Tegenover de hogere kosten 
staan fors hogere inkomsten van regelingen voor provincies en overige inkomsten. Zoals 
hierboven toegelicht, gaat het ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2016 om 
€ 3,4 miljoen meer inkomsten. Dat komt in de eerste plaats door het POP3 dat het SNN 
vanaf 2016 voor een groot deel voor de drie provincies gaat uitvoeren. Daarnaast zullen 
er in 2016 en 2017 naar verwachting inkomsten zijn voor het uitvoeren van de 
Interimregeling Waardevermeerdering. Bij het opstellen van de vorige begroting kon dat 
nog niet worden voorzien. Nu zijn de inkomsten begroot evenals de uitvoeringskosten, die 
noodzakelijk zijn om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.  
 
Nadere toelichting 
Hierna wordt ingegaan op de afzonderlijke begrote uitvoeringskosten voor de afdelingen 
binnen het SNN. 
 
Dienstverlening € 3.716 € 4.787 € 4.792
In hoofdlijnen bestaan de kosten van het afdeling dienstverlening (uitvoeren programma’s 
en regelingen) uit: 
 Realisatie 2015 2017 2016
   na wijziging
 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Salariskosten  3.233 4.231 4.214
Studie en opleiding  80 80 80
Reis-, verblijf- en representatiekosten         140        183        181
Subtotaal personeelskosten € 3.453 € 4.494 € 4.475
Kosten voorlichting, jaarverslagen, 
vergaderingen en overige kosten 58 90 90
Accountantscontrole projecten 128 125 150
Inhuur deskundigheid       77       78       77
Subtotaal overige kosten € 263 € 293 € 317
 
Totaal € 3.716 € 4.787 € 4.792
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De salariskosten van dienstverlening nemen in de begroting na wijziging 2016 met 
afgerond € 1 miljoen toe en blijven ook in 2017 op het verhoogde niveau. Voor het POP3 
programma worden in 2016 extra mensen aangenomen. Dit aantal zal in 2017 verder 
groeien, waarbij voorlopig wordt uitgegaan van veertien personeelsleden. Voor de 
Interimregeling Waardevermindering zullen naar verwachting ook in 2016 circa vijftien 
personen werkzaam zijn. Daarna zullen deze werkzaamheden zoals het nu lijkt snel 
afgebouwd worden in 2017.  
 
Daarnaast stijgen de salariskosten door individuele loonsverhogingen, verhogingen die 
voortvloeien uit de cao en aanpassing van de opslagen voor sociale lasten en IKB.  
 
De kosten van studie en opleiding waren in 2015 hoog vanwege het inhaaleffect van 
eerdere jaren toen de kosten achterbleven bij de begrotingen. Vanaf 2016 zijn de begroot 
op 1,9% van de salariskosten.  
 
De reis- en verblijfkosten zijn eveneens gerelateerd aan de salariskosten. Deze kosten 
nemen ten opzichte van het verleden toe door uitbreiding van de werkzaamheden in 
verband met POP3. Er zullen meer controle- en bedrijfsbezoeken plaatsvinden.  
 
De kosten voor voorlichting, jaarverslagen, vergaderingen en overige kosten zullen vanaf 
2016 gaan toenemen omdat het SNN landelijk de werkzaamheden voor ‘Europa om de 
Hoek’ gaat uitvoeren. Hier staan inkomsten tegenover.  
 
De kosten accountantscontrole projecten blijven in 2016 en 2017 naar verwachting op het 
niveau van 2015, omdat het SNN meer controlewerkzaamheden gedurende de looptijd 
van projecten zelf uitvoert. In 2016 worden de laatste projecten uit het OP EFRO 2007-
2013 met begunstigen afgerekend. Daarom worden in 2016 extra controlekosten begroot. 
 
De inhuur deskundigheid betreft met name de inschakeling van de Rijksdienst Voor 
Ondernemend Nederland voor het beheer van een specifiek project van het REP-SNN 
programma. Daarnaast zijn hieronder de kosten van de deskundigencommissie voor de 
besluitvorming over de OP EFRO projecten opgenomen.  
 
Public affairs € 1.105 € 1.076 € 1.116
In hoofdlijnen bestaan de kosten van het afdeling public affairs (lobbyisten, Europese 
samenwerking en bestuurs-en managementondersteuning) uit: 
 
 Realisatie 2015 2017 2016
   na wijziging
 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Salariskosten 737 685 730
Reis- en verblijfkosten 94 81 80
Studie en opleiding 18 13 14
Representatiekosten bestuur        0        5        5
Subtotaal Personeelskosten € 849 € 784 € 829
Huisvesting public affairs  
Den Haag en Brussel  92 96 95
Contributie CPMR 26 0 0
Kantoorkosten bestuur 15 12 11
Externe opdrachten en onderzoeken 70 102 100
Communicatie en events 51 62 61
Organiseren bijeenkomsten 2 0 0
Europese samenwerking         0       20       20
Subtotaal overige kosten € 256 € 292 € 287
 
Totaal € 1.105 € 1.076 € 1.116
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Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2016 nemen de salariskosten toe. Dat 
heeft te maken met de hiervoor benoemde eenmalige uitkering van vakantietoeslag in 
2016 en de verhoging van de sociale lasten en de IKB opslag.  
Voor 2016 wordt tijdelijke ondersteuning van de lobbyisten begroot.  
 
De salariskosten voor 2016 en 2017 zijn ondanks de hiervoor genoemde toenames toch 
iets lager dan in 2015 omdat de INTERREG functie vanaf 2016 niet meer begroot is.  
 
De reis- en verblijfkosten, alsmede de studie en opleidingskosten zijn voor de jaren 2016 
en 2017 begroot naar rato van de salariskosten.  
 
Naar verwachting worden strategische posities binnen de North Sea Commission 
(INTERREG A en B) behouden, maar zijn daar vanaf 2016 voor het SNN geen 
contributiekosten aan verbonden.  
 
De kosten voor externe opdrachten en onderzoeken waren in 2015 aanzienlijk lager dan 
het begrote bedrag van € 100.000. Voor de jaren 2016 en 2017 wordt verwacht dat in 
verband met het naderende einde van het OP EFRO 2007-2013 en de toenemende 
behoefte aan monitoring de werkelijke kosten weer € 100.000 zullen bedragen.  
 
Voor Europese samenwerking wordt vanwege het toenemende belang vanaf 2016 jaarlijks 
€ 20.000 begroot.  
 
De overige kosten liggen in lijn met 2015 en de oorspronkelijke begroting 2016. 
 
Staf € 2.479 € 2.628 € 2.723
In hoofdlijnen bestaan de kosten van de afdeling staf (directie, financiën, juridische 
zaken, communicatie, personeel en organisatie en facilitaire zaken) uit: 
 
 Realisatie 2015 2017 2016
   na wijziging
 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Salariskosten  1.369 1.408 1.469
Studie en opleiding 34 26 28
Inhuur provincie Groningen financiën/P&O 73 83 83
Diverse personeelskosten          90          90         94
Subtotaal personeelskosten € 1.566 € 1.607 € 1.674
Huisvestingskosten 182 217 213
Inhuur externe deskundigheid 35 36 35
Adviescommissies bezwaar en beroep  9 13 12
Automatisering en innovatie bedrijfsvoering 491 567 604
Overige kantoorkosten 133 115 113
Kosten kantoormeubilair 2 10 10
Accountantscontrole jaarrekening       61          63         62
Subtotaal overige kosten € 913 € 1.021 € 1.049
 
Totaal € 2.479 € 2.628  € 2.723
 
Ook bij de afdeling staf nemen na 2015 de salariskosten toe door eenmalige betaling van 
de vakantietoeslag en de verhoging van de opslag voor sociale lasten en de IKB invoering. 
Daarnaast nemen de salariskosten toe doordat de onderdelen P&O en communicatie in 
beperkte mate moesten worden uitgebreid in verband met de uitbreiding van het 
personeelsbestand vanaf 2016.  
 
De kosten van studie en opleiding waren in 2015 iets hoger vanwege een inhaaleffect. 
Vanaf 2016 zijn deze kosten naar rato van de salariskosten begroot.  
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Vanwege de toename van werkzaamheden voor provincies wordt de vergoeding aan de 
provincie Groningen voor inhuur van financiën en personeels- en organisatietaken vanaf 
2016 jaarlijks met € 10.000 verhoogd.  
 
De huisvestingskosten zullen vanaf 2016 verder toenemen, omdat er binnen het huidige 
pand extra ruimte moet worden gehuurd om de nieuwe medewerkers voor de uitvoering 
van het POP3 adequaat te kunnen huisvesten.  
Het afgelopen jaar bleek de bestaande ruimte op sommige werkdagen al niet toereikend. 
 
Vanaf 2015 participeert het SNN in het landelijke beheersysteem voor het nieuwe OP 
EFRO 2014-2020. Het is een voorwaarde dat voor deze programmaperiode landelijk 
gebruik wordt gemaakt van één centraal systeem. De bijdragen, die het SNN in 2015 en 
2016 moet betalen, worden geactiveerd en in vijf jaar afgeschreven. Dat leidt in 
combinatie met jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten naar verwachting tot een jaarlast 
van € 50.000. 
Aangezien het nieuwe landelijke systeem vooralsnog niet gebruikt kan worden voor 
andere regelingen, die het SNN uitvoert, moeten ook de eigen systemen 
toekomstbestendig worden gemaakt. Daarbij zal het inroepen van externe deskundigheid 
vanaf het tweede kwartaal 2016 tot begin 2017 noodzakelijk zijn, omdat het SNN geen 
eigen ICT functionaris in dienst heeft.  
Om in de toekomst kostendekkend te kunnen blijven werken is verdere innovatie van de 
bedrijfsvoering en investeren in communicatiemiddelen noodzakelijk. Voor zover mogelijk 
zullen uitgaven worden geactiveerd en in de geschatte gebruiksduur worden 
afgeschreven.  
Per saldo leidt dit in 2016 en 2017 tot een toename van de kosten voor automatisering en 
innovatie bedrijfsvoering ten opzichte van 2015 van circa € 100.000 per jaar.  
 
De overige kantoorkosten zullen in verband met de aanschaf van goedkopere 
‘multifunctionals’ en toenemende digitalisering naar verwachting iets kunnen afnemen ten 
opzichte van het jaar 2015. 
 
De hiervoor gememoreerde huur van extra ruimte heeft ook tot gevolg dat er nieuwe 
werkplekken moeten worden ingericht. Het aan te schaffen kantoormeubilair zal in 2016 
worden geactiveerd en in vijf jaar worden afgeschreven 
 
De niet nader genoemde kosten wijken per saldo niet veel af van het niveau van 2015.  
 
SER Noord-Nederland € 285 € 281 € 277
In hoofdlijnen bestaan de kosten van SER-Noord-Nederland uit: 
 
 Realisatie 2015  2017 2016
   na wijziging
 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Personeelskosten 158 161 159
Huisvestingskosten 19 19 19
Externe opdrachten en onderzoeken 52 66 65
Overige kosten      56      35      34
Totaal € 285 € 281 € 277
 
Vanaf het begrotingsjaar 2016 komt de financiering van de SER Noord-Nederland volledig 
voor rekening van de SER Nederland en de drie provincies. In de SNN begroting voor de 
jaren 2016 en 2017 is de SER Noord-Nederland als afdeling budgettair neutraal 
meegenomen. 
 
Rente € 21 € 12 € 28
Betreft de verwachte renteontvangst over het rekening-courant tegoed bij de provincie 
Groningen. De rentebate is voor het jaar 2016 begroot op € 28.000 en voor 2017 op 
€ 12.000.  
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Mutatie vooruitontvangen 
uitvoeringskosten € 1.774 € 3.075 € 1.793
In de jaren 2016 en 2017 wordt een bijdrage voor de dekking van de kosten onttrokken 
aan de balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten. Deze bijdrage bestaat jaarlijks uit 
het saldo van de begrote uitvoeringskosten  en de begrote bijdragen in de 
uitvoeringskosten.  
   
Mutaties reserves € 21 € 12 € 28
De verwachte renteontvangst wordt in de algemene reserve gestort.  
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8.0 Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten
Overzicht van baten en lasten 2017 en 2016 (na wijziging)

Bedragen in € 1.000
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen 0 0 0

Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 0 0

Subtotaal projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 5 5 5 5 60 60
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 5 5 0 5 5 0 60 60

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 5 5 0 5 5 0 60 60

Mutaties reserves 5 -5 5 -5 60 -60

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 5 5 0 5 5 0 60 60 0

Begroting voor wijziging 2016Begroting na wijziging 2016Begroting 2017
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8.0.1 Regelingen en werkzaamheden voor 
provincies en gemeenten 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017 
en 2016 na wijziging 

 
 
Algemeen 2017 2016 na wijziging
 
Rente € 5 € 5
Betreft de ontvangen rente over de rekening-courant tegoeden van de regelingen en 
werkzaamheden voor provincies en gemeenten, die het SNN uitvoert. Voor zowel 2017 als 
2016 zijn de rentebaten begroot op € 5.000. 
 
Mutaties reserves € 5 € 5
De verwachte renteontvangsten worden aan de algemene reserve toegevoegd. 
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BIJLAGEN 
 
1. Lijst van afkortingen 
2. Begrotingsgegevens EMU  
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Bijlage 1 Lijst van afkortingen 
 
AB Algemeen bestuur 
BBV Besluit Begroting en Verantwoording 
DB-SNN Dagelijks bestuur van het SNN 
D3N Directieoverleg Netwerk Noord-Nederland 
EC Europese Commissie 
EFRO Europees Fonds Regionale Ontwikkeling 
EMU Europese Economische en Monetaire Unie 
ESF Europees Sociaal Fonds 
EZ Ministerie van Economische Zaken 
FEP 2013-2015 Friese Energiepremie 2013-2015 
GEP 2015 Groningse Energiepremie 2015 
HRM+ Human Resource Management plus 
IAG 4 Innovatief Actieprogramma Groningen 
IEBB Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw 
 particulieren 
IKB Individueel Keuzebudget 
IPR Investeringspremieregeling 
KEI Kennisontwikkeling en innovatieregeling 
MIT MKB-Innovatiestimulering Topsectoren 
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
NIA Noordelijke Innovatieagenda 
NIB Noordelijke Innovatie Board 
NIOF Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 
OP EFRO 2007-2013 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 
OP EFRO 2014-2020 Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 
PHP Provinciaal Herstructureringsprogramma 2011 Drenthe 
PiD Pieken in de Delta 
POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 
REP-SNN Ruimtelijk Economisch Programma–Samenwerkingsverband
 Noord-Nederland 
RIG 2014 Regionale Investeringssteun Groningen 2014 
RIG 2015 Regionale Investeringssteun Groningen 2015 
RIS3 Research & Innovation Strategy for Smart Specialisation 
RSP Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn 
RUG Rijksuniversiteit Groningen 
SER-NN Sociaal Economische Adviesraad Noord-Nederland 
SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
STINAF Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân 
STINAG Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen 
STINAT Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk! Drenthe 
TEP 2014 Tijdelijke Energiepremie  
VIA Versneller Innovatieve Ambities 
Wet Fido Wet financiering decentrale overheden 
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Bijlage 2 Begrotingsgegevens EMU

Bedragen in € 1.000
2016 2017 2018

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 780 872 722
onttrekking uit reserves

+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 61 54 43

+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten 
laste van de exploitatie

-4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële 0 0 0
vaste activa die op de balans worden
geactiveerd

+5 De in mindering op onder 4 bedoelde 0 0 0
investeringen gebrachte ontvangen bijdragen
van het Rijk, de provincies, de Europese
Unie en overigen

+6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in 0 0 0
(im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

-6b Boekwinst op desinvesteringen in 0 0 0
(im)materiële vaste activa

-7 Uitgaven aan aankoop van grond en de 0 0 0
uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

+8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen 0 0 0
verkoopprijs)

-8b Boekwinst op grondverkopen 0 0 0

-9 Betalingen ten laste van de voorzieningen 1.793 3.075 2.418

-10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, 0 0 0
maar rechtsreeks ten laste van de reserves
worden gebracht en die nog niet vallen onder
één van de andere genoemde posten

11 Boekwinst bij verkoopdeelnemingen en 0 0 0
aandelen

Berekend EMU-saldo -952 -2.149 -1.653
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1 Inleïdïng

1.1 Algemeen

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) brengt elk jaar een jaarverslag en
een jaarrekening uit. Het jaarverslag geeft de activiteiten en resultaten weer die door
noordelijke samenwerking zijn bereikt, de jaarrekening bevat de geconsolideerde balans
per 31 december 2015 en het geconsolideerd overzicht van baten en lasten over 2015.
Dit betekent dat alle afzonderlijke programma’s, regelingen en de uitvoeringskosten
hierin zijn samengevoegd.

Sinds de Wet dualisering provinciebestuur (2003) dienen alle gemeenschappelijke
regelingen voor het toezichtregime op de financiële stukken te voldoen aan het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV). Het jaarverslag gaat conform de BBV-voorschriften
in op het onderdeel bedrijfsvoering. De jaarrekening bevat informatie over het
weerstandsvermogen en risicobeheersing en de financiering. De overige voorgeschreven
BBV onderdelen zijn voor het SNN niet van toepassing. Het SNN beschikt niet over
kapitaalgoederen, heeft geen verbonden partijen en voert geen grondbeleid.

Hoofdstuk 1 geeft inzicht in de geconsolideerde cijfers. De navolgende hoofdstukken
bieden meer gedetailleerde informatie over alle programma’s en regelingen die bij het
SNN in uitvoering zijn. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de lopende programma’s
en regelingen (hoofdstuk 2 tot en met 7), de uitvoeringskosten (hoofdstuk 8) en de
regelingen en werkzaamheden die het SNN voor de provincies en gemeenten uitvoert
(hoofdstuk 9). In de bijlagen zijn gegevens over de kosten van de Sociaal-Economische
Raad (SER) Noord-Nederland opgenomen, een lijst van veelgebruikte afkortingen, CBS
Single information Single audit (SiSa) verantwoordingsinformatie en verantwoording uit
hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT).

Bijzonderheden in jaarrekening 2015
In 2015 zijn er ontwikkelingen geweest, die van invloed zijn op de cijfers over het jaar
2015. Deze worden hierna toegelicht.

Nieuwe regelingen en werkzaamheden voor derden
In het verslagjaar zijn twee nieuwe regelingen voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB)
opengesteld. Het betreft een MKB-Innovatiestimulering Topsectoren 2015 regeling
waarvoor het Ministerie van Economische Zaken middelen ter beschikking heeft gesteld.
Daarnaast is de Versneller Innovatie Ambities (VIA) regeling opengesteld. De middelen
daarvoor zijn afkomstig van de drie noordelijke provincies en het Operationeel
Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020.

De werkzaamheden voor derden namen in 2015 sterk toe door de Interim-regeling
Waardevermeerdering Groningen. Voorts is het SNN in 2015 door de drie noordelijke
provincies gevraagd om een offerte uit te brengen voor het in opdracht van de drie
individuele provincies uitvoeren van werkzaamheden voor het Plattelandsontwikkelings
programma (POP3). De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn in 2015 uitgevoerd,
maar het loket is in 2016 geopend. De werkzaamheden voor dit omvangrijke Europese
programma zullen vermoedelijk tot medio 2023 doorlopen.

Vooruitontvangen uitvoeringskosten
Het feit dat het SNN als Management Autoriteit is aangewezen voor het OP EFRO 2014-
2020 betekent ook dat de horizon voor de vooruitontvangen uitvoeringskosten verlengd
moet worden tot medio 2023. Het nieuwe programma is geringer van om ‘nn ‘-l»

programma’s en op basis daarvan wordt verwacht, dat medio 2023 de eij
kan worden opgemaakt.
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Nadat het jaar 2014 werd afgesloten met een geprognosticeerd tekort op de balanspost
vooruitontvangen uitvoeringskosten van afgerond € 3,9 miljoen per 30 juni 2023 heeft
het jaar 2015 een gunstige ontwikkeling in de kosten en baten laten zien.
De werkzaamheden voor individuele provincies en gemeenten vielen qua omvang hoger
uit dan begroot, met name door de Interim-regeling Waardevermeerdering Groningen.
Sectorplannen voor de provincies Groningen en Drenthe en de Friese Energie
Premieregeling voor Fryslân. Door deze schaalvergroting in combinatie met toenemende
digitalisering van de bedrijfsvoering, waardoor efficiënt kon worden gewerkt, bleef het
saldo van kosten en inkomsten ruim binnen het begrote bedrag. Voor 2015 werd een
onttrekking aan de balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten begroot van
€ 3,4 miljoen maar de werkelijke onttrekking bedroeg € 1,8 miljoen. Daardoor blijft bijna
€ 1,7 miljoen meer beschikbaar voor toekomstige financiering van kosten.

Op basis van de thans beschikbare informatie is een zo realistisch mogelijke inschatting
gemaakt van de toekomstige kosten en inkomsten tot medio 2023. Daarbij zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd:

• rekening gehouden met inkomsten uit regelingen voor provincies/gemeenten tot en
met 2019 op basis van nu bekende gegevens;

• uitgegaan van € 1,3 miljoen inkomsten uit subsidie regelingen MIT, VIA en KEI;
• rekening gehouden met vergoedingen conform offertes aan de drie provincies voor

werkzaamheden voor het POP3 programma tot medio 2023;
• een vaste personeelsformatie voor lobby, communicatie, (bestuurs-)secretariaat,

personeel en Organisatie, financiën, juridische zaken en directie;
• een met de werkdruk afnemende personeelsbezetting voor de afdeling

dienstverlening;
• uitgaan van de opslagpercentages sociale lasten voor 2016;
• uitgaan van een gemiddelde loonkostenstijging conform opgave van de provincie

Groningen van l,5% per jaar voor 2016 en 2% voor 2017 in verband met algemene
en individuele loonstijgingen;

• voorzichtigheidshalve vanaf 2018 met 1,5% loonkostenstijging gerekend;
• de overige kostenposten voor zover mogelijk gerelateerd aan de omvang van de

personeelskosten;
• vanaf 2016 geen bijdrage meer in de tekorten van SER Noord-Nederland;
• geen rekening gehouden met eventuele wachtgeldverplichtingen voor

personeelsleden.

Per 31 december 2015 bedraagt de balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten
€ 14.418.000. Na verwerking van de verwachte inkomsten en uitgaven zou deze
balanspost toereikend moeten zijn om de thans nog lopende programma’s en regelingen
geheel af te wikkelen. Dat is niet het geval, maar het tekort van € 3,9 miljoen is
teruggelopen tot € 1,8 miljoen. Op basis van de nu bekende gegevens ziet het
toekomstig verloop van de vooruitontvangen uitvoeringskosten er als volgt uit:

* € 1.000
Stand 31 december 2015 14.418
Geraamde kosten 2016 tot medio 2023 - 51.073
Geraamde inkomsten 2016 tot medio 2023 34.890
Geraamd tekort 2016 tot medio 2023 - 16.183
Tekort per 30 juni 2023 C - 1.765

Op basis van de ervaringen in 2015 is het mogelijk om een deel van dit tekort weg te
werken door een groter volume regelingen voor provincies en gemeenten dan thans
geraamd door het SNN te laten uitvoeren.

Resultaatbestemming Ter identificatie
Onder de resultaatbestemming staat een onttrekking aan de reserves va €rr8hO44ntantsLLP
betreft de afboeking van een niet terug te vorderen betaling aan een proj act.
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1.2 Grondslagen consolidatie en waarderïng

Deze paragraaf gaat in op de grondslagen van consolidatie en waardering en op de
in houd van de balans en het overzicht van baten en lasten.
De jaarrekening is opgemaakt met inachmeming van de voorschriften, die het BBV
daarvoor geeft.

Grondslagen consolidatie
De volgende hoofdgroepen zijn in de consolidatie betrokken:
• Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020
• Regelingen 2014-2020
• Ruimtelijk Economisch Programma — SNN (REP-SNN)
• Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013
• Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 regelingen
• Uitvoeringskosten
• Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten

De volgende regelingen en werkzaamheden worden voor rekening en risico van
provincies en gemeenten uitgevoerd:
• Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân (STINAF)
• Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân II (STINAF II)
• Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen (STINAG)
• Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk! Drenthe (STINAT)
• Friese Energiepremie 2013-2015 (FEP 2013-2015)
• Friese Energiepremie 2016 (FEP 2016)
• Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw 2009 provincie Drenthe (SEBB

Drenthe)
• Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw 2010 provincie Fryslân (SEBB

Frysl ân)
• Subsidieregeling energiebesparing De Wolden 2009-2013, 2014 en 2015
• Duurzaamheidssubsidie voor starters (gemeente De Wolden)
• Subsidieregeling Innovatieve Energieprojecten Bestaande Bouw 2010-2013 (SIEBB;

provincie Drenthe (penvoerder),provincie Groningen en provincie Fryslân)
• Groninger Energiepremieregeling 2015 (GEP 2015)
• Tijdelijke Energiepremieregeling Noord-Nederland (TEP 2014)
• Innovatief Actieprogramma Drenthe (IAD 2010-20 12)
• Subsidieregeling energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 en 2014 (SEBE

Hoogeveen)
• Interimregeling Waardevermeerdering Groningen (WVM)
• Groningen op voorsprong (sectorplan Groningen)
• Ruimte voor ontwikkeling (sectorplan Drenthe)
• Zonnelening Drenthe 2014 en 2015
• Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw Noord-Nederland (IEBB

Noord-Nederland)
• Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw Assen (IEBB Assen)
• Regionale Investeringssteun Groningen 2014 en 2015 (RIG)
• Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw 2009 gemeente Assen
• Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw 2010 gemeente Schiermonnikoog
• Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw 2010 gemeente Vlieland
• Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw 2010 gemeente Terschelling
• Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3)
• Provinciaal Herstructureringsplan 2011 (PHP; provincie Drenthe)
• Optreden als fondsbeheerder voor het RSP Mobiliteitsfonds

Bij de consolidatie van de groepsbalansen zijn de onderlinge vorderingen
geëlimineerd. Dat geldt ook voor het overzicht van baten en lasten. Ecnst&Young Accountants LLP
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In de jaarrekening heeft geen consolidatie met verbonden partijen en/of overige
zelfstandige rechtspersonen plaatsgevonden.
De voorliggende jaarrekening heeft enkel betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling
Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten. Tenzij hieronder anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum gerealiseerd
zijn. Verliezen en risico’s, die hun oorsprong vinden voor het einde van het
begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

Hierna volgt per post van de jaarrekening een beknopte beschrijving en indien van
toepassing een uiteenzetting over de waardering of wijze van resultaatbepaling.

Balans

Materiële vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs (inkoopprijs
en bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (kosten die rechtstreeks aan de
vervaardiging kunnen worden toegerekend) verminderd met lineair berekende
afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen op
materiële vaste activa vinden onafhankelijk van het resultaat over het boekjaar plaats.
Uitgaven voor het automatiseringssysteem van de afdeling dienstverlening worden
geactiveerd en vanaf het moment van ingebruikname in vijf jaar afgeschreven.
Investeringen voor het e-loket worden in verband met snelle economische veroudering in
drie jaren afgeschreven.

Vorderingen
De post vorderingen bevat de vorderingen op het ministerie van Economische Zaken, de
nog te ontvangen bijdragen van de Europese Commissie en te ontvangen bedragen van
provincies en gemeenten. Onder de overige vorderingen zijn vooruitbetaalde kosten en
de compensabele btw opgenomen. De vorderingen uit hoofde van terug te ontvangen
subsidies worden in de balans afzonderlijk gewaardeerd, waarbij een inschatting wordt
gemaakt van het risico van mogelijke oninbaarheid. Voorzieningen wegens oninbaarheid
van vorderingen worden met de boekwaarde van deze vorderingen verrekend.

Rekening-courantverhouding met provincie Groningen
De provincie Groningen treedt als kasbeheerder op voor het SNN. Per onderdeel wordt
een rekening-courantverhouding aangehouden.

Liquide middelen
Voor het fondsbeheer van het RSP Mobiliteitsfonds is een bankrekening geopend. Het
saldo is tegen nominale waarde gewaardeerd.

Algemene reserves
Per instrument wordt een algemene reserve aangehouden. Deze reserve bestaat uit de
jaarlijkse toevoegingen van rentebaten onder aftrek van eventuele rentelasten.
Verwerking van niet begrote mutaties in de reserves vindt plaats via de
resultaatbestemming.
De reserve heeft als doel tekorten op te vangen op projecten en uitvoerirgskostcn, dic
niet op een andere wijze worden gedekt. Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP
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Vooruitontvangen bedragen
De door de overheden beschikbaar gestelde middelen worden als vooruitontvangen
bedragen onder de langlopende schulden opgenomen. De vooruitontvangen bedragen
worden verminderd met de reeds gedane toekenningen aan derden en regelingen.
Vrijgevallen middelen die ontstaan, doordat projecten niet doorgaan of minder middelen
vragen dan oorspronkelijk geraamd, worden aan de vooruitontvangen bedragen
toegevoegd.

Vooruitontvangen uitvoeringskosten
Voor de uitvoeringskosten wordt een balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten
aangehouden, bestaande uit het saldo van de door overheden beschikbare gestelde
middelen en dotaties uit de algemene reserves, verminderd met de reeds gemaakte
uitvoeringskosten.

Openstaande toekenningen
Betreft de verplichtingen aan derden. Het saldo bestaat uit toekenningen verminderd met
de uitbetaalde bedragen en vrijgevallen middelen.

Schulden aan derden wegens uitvoering regelingen
Gemeenten en provincies stellen voorschotten beschikbaar voor de uitvoering van
diverse regelingen. Het SNN voert de regeling uit en verstrekt uitkeringen aan
begunstigden. Het saldo van de ontvangen voorschotten en de nog niet aan
begunstigden uitbetaalde bedragen is ultimo 2015 opgenomen onder schuld aan derden
wegens uitvoering regelingen.

Overige schulden
Betreft verplichtingen aan leveranciers en nog te betalen kosten. Bij de overige schulden
zijn ook de schulden uit hoofde van het fondsbeheer van het RSP Mobiliteitsfonds
opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

Toekenningen aan projecten
Betreft verleende subsidies (of committeringen) aan derden. De volledige toezegging
wordt in het jaar van toezegging als last in het overzicht van baten en lasten
verantwoord.

Vrijval op toekenningen
Voor zover toegekende bedragen niet (geheel) worden uitbetaald, wordt de hierdoor
gecreëerde vrijval als bate verantwoord. Aangezien het in feite een correctie op eerdere
toekenningen is, wordt de vrijval met ingang van het jaar 2015 als negatieve last
gepresenteerd. De vergelijkbare cijfers van 2014 en de begrotingscijfers van 2015 zijn
overeenkomstig aangepast. De vrijval is, mits de regelgeving dit toelaat, opnieuw
beschikbaar. De vrijval op toekenningen wordt toegevoegd aan de balanspost
vooruitontvangen bedragen.

Teruggevorderde bedragen
Betreft de vorderingen die geen oninbaarheidsvoorziening behoeven. De teruggevorderde
bedragen worden aan de vooruitontvangen bedragen toegevoegd.

M utaties vooru itontvangen bedragen
Het niet gebruikte deel van de (jaarlijkse) beschikbare budgetten en de gerealiseerde
vrijval op projecten worden aan de vooruitontvangen bedragen toegevoegd. Hieruit
worden bedragen onttrokken, indien er niet bestede (jaar-)budgetten van vorige jaren
beschikbaar zijn, dan wel als er geanticipeerd wordt op toekomstige bud tten en/of
verwachte vrijval (de zogenoemde overcommittering). Ter identificatie

Ernst & Younq Accountants LLP
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Kosten
Betreft de gemaakte uitvoeringskosten voor het beheren van de diverse subsidie
instrumenten, het beheer van het SNN en de SER Noord-Nederland. De kosten worden
doorberekend aan de uitgevoerde instrumenten op basis van een kostenverdeelsleutel.
Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het urenregistratiesysteem. De kosten worden
gedekt door bijdragen van het ministerie van Economische Zaken, de Europese
Commissie, de SER, de drie noordelijke provincies en vier gemeenten.
De personeelskosten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze
betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van
voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personeelskosten,
zoals de waarde van nog niet opgenomen verlofdagen, echter toegerekend aan de
periode waarin uitbetaling of opname plaatsvindt.
Alle accountantskosten, die gemaakt moeten worden om deze jaarrekening te
controleren, zijn conform de gedragslijn in het verleden aan dit boekjaar toegerekend.

Rente
De provincie Groningen treedt op als kasbeheerder van het SNN. Per instrument wordt
een rekening-courantverhouding bijgehouden, waarover jaarlijks rente wordt berekend.

Mutatie vooruitonwangen uitvoeringskosten
De vooruitontvangen uitvoeringskosten dienen als dekking van uitvoeringskosten van
het SNN. Als de bijdrage aan uitvoeringskosten hoger is dan de gerealiseerde kosten
wordt de over-financiering aan de vooruitontvangen uitvoeringskosten toegevoegd.
Indien de uitvoeringskosten hoger zijn dan de toegekende financiering, dan vindt een
onttrekking (bate) aan de vooruitontvangen uitvoeringskosten plaats.

Mutatjes reserves
Het saldo van de rentebaten en -lasten wordt aan de reserve toegevoegd. Voor overige
kosten, die niet op andere wijze kunnen worden gedekt, wordt een bedrag aan de
reserves onttrokken.

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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1.3 Weerstandsvermogen en risïcobeheersïng

Deze paragraaf gaat in op het weerstandsvermogen en de risico’s van het SNN.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van het SNN bestaat uit de som van de algemene reserves, die
per instrument worden aangehouden. De algemene reserve heeft als doel risico’s, die
niet op andere wijze kunnen worden gedekt, op te vangen. De reserves zijn vrijwel
geheel opgebouwd uit rentebaten in de afgelopen jaren. Ultimo 2015 bedraagt de
geconsolideerde algemene reserve € 8,3 miljoen. Als interne gedragslijn geldt dat
eventuele besteding van de algemene reserve in lijn moet liggen met de oorspronkelijke
(subsidie)doelen.

Risico’s
Tegenover de algemene reserve staan risico’s die het SNN loopt bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden.

Het SNN onderscheidt risicocategorieën, die hierna kort worden genoemd. Jaarlijks wordt
beoordeeld of deze indeling nog volstaat en wordt er een inschatting gemaakt van de
kans dat een risico zich voordoet.

• Inhoudelijke risico’s
Op basis van besluitvormingsprocedures wordt het risico dat het SNN bij de uitvoering
van de programma’s afwijkt van de bedoelingen van de geldgevers op nihil ingeschat.

• Procedurele risico’s
Betreft het risico dat op enig moment niet wordt voldaan aan voorschriften, regels en
procedures, zowel opgelegd door de geldgever als vastgelegd in de eigen administratieve
organisatie, inclusief toetsingskader en controleprotocollen. Op dit moment speelt er een
kwestie die een mogelijk risico kan inhouden.
Naar aanleiding van een anonieme klacht die is ingediend bij het Europese Bureau voor
Fraudebestrijding (OLAF) is een onderzoek ingesteld naar het SNN project Grote Markt
Oostwand te Groningen. Het SNN is hiervan op 3 april 2013 schriftelijk door OLAF op de
hoogte gebracht. De klacht betreft de omvang van het project en het mogelijk niet
naleven van de aanbestedingsregels bij een opdracht. Over de uitkomst van het
onderzoek is nog niets bekend.

• Risico’s verbonden aan financiering en uitvoeringskosten
Voor de uitvoeringskosten tot medio 2023 is een balanspost vooruitontvangen
uitvoeringskosten aanwezig. Ultimo 2015 bedraagt het saldo € 14,4 miljoen. Voor de
werkzaamheden om het huidige programma 2007-2013 en het nieuwe programma 2014-
2020 volledig af te ronden, alsmede de reguliere taken op het gebied van lobby en
bestuurssecretariaat uit te voeren is op basis van een meerjarenraming voor de periode
2016 tot medio 2023 per saldo een bedrag van € 16,2 miljoen benodigd.
Bij het opstellen van deze raming is rekening gehouden met inkomsten en uitgaven op
basis van een realistisch toekomstscenario van het SNN. Er is geen rekening gehouden
met mogelijke wachtgeldverplichtingen voor personeelsleden.
Het berekende bedrag van € 16,2 miljoen houdt in, dat er ultimo 2015 ten opzichte van
de aanwezige balanspost een ongedekt tekort wordt geraamd van afgerond € 1,8
miljoen. Indien niet op andere wijze in dit geraamde tekort kan worden voorzien, zullen
ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling SNN de drie deelnemende provincies ieder
voor een bedrag van € 0,6 miljoen aansprakelijk zijn voor dit tekort.

Aangezien het SNN nog nooit financieringsproblemen heeft gehad, mede )rfda b Lakn
van de inkomende geldstroom hoge prioriteit heeft, wordt het financierin LLP
geschat.
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In 2014 is de vordering op Landsbanki te IJsland verkocht en financieel afgewikkeld. Er
blijven na de verkoop van de claim nog twee zaken openstaan. Het gaat hierbij om het
bedrag van circa € 85.000, dat zich nog in depot bevindt.
Deze gelden mogen niet uitgekeerd worden als gevolg van het uitvoeringsverbod van
IJslandse kronen. Het aandeel van het SNN in genoemd depot bedrag bedraagt circa
€ 28.000. Voorts is er een kleine mogelijkheid dat de IJslandse regering belasting in
rekening gaat brengen. Deze belasting is ongeveer 0,50%.

• Budgettaire risico’s
In de praktijk van de uitvoering van de regionale stimuleringsprogramma’s treedt bij
eindafrekening van projecten altijd enige onderbenutting van de toegekende middelen
op. Daardoor ontstaat de zogeheten vrijval van middelen. Om te voorkomen dat
programmamiddelen onbenut blijven, worden op basis van ervaringscijfers meer
middelen gecommitteerd dan feitelijk budgettair beschikbaar zijn.

Voor alle lopende regelingen en programma’s, met uitzondering van EZ Koers Noord
2007-2010 PiD, het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 en de
MIT regeling, zijn zogeheten ‘overcommitteringspercentages’ vastgesteld. Indien de
verwachte vrijval de komende jaren bij afrekening van de projecten lager uitvalt dan
verwacht, worden de reserves aangesproken. De werkelijke vrijval op projecten wordt
periodiek vergeleken met de prognoses. In 2016 worden de laatste projecten van het
Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-20 13 afgerekend. Op basis van de
meest recente gegevens is een prognose gemaakt van de totale te verwachten vrijval.
Als dit scenario in de loop van 2016 werkelijkheid wordt, dan loopt het SNN een risico
van € 0,4 miljoen. Voor dit risico is bij het OP EERO 2007-20 13 programma een reserve
aanwezig van € 1,1 miljoen.

In 2013 is van het resterende Transitieprogramma budget een bedrag van
€ 2,4 miljoen aangewend ter dekking van de uitvoeringskosten van dit programma.
Daarbij is als voorwaarde genoemd dat als er door deze dotatie van € 2,4 miljoen,
tekorten ontstaan doordat de vrijval bij het Transitieprogramma lager uitvalt, de reserves
van het SNN zullen worden aangesproken. Ultimo 2015 is daarvoor binnen het
Transitîeprogramma een reserve van € 3,5 miljoen aanwezig.

Voor het Operationeel Programma 2007-2013 is, conform de EC-gedragslijn uit het
verleden, het systeem van automatische decommittering (volgens de zogenaamde N+2
regel) een extra aandachtspunt. Ultimo 2015 heeft het SNN voldoende subsidiabele
kosten bij de Europese Commissie gedeclareerd om aan de norm te voldoen.

Voor het nieuwe programma Operationeel Programma 2014-2020 geldt een N+3
verplichting, die voor het eerst ultimo 2017 kan leiden tot automatische decommittering.

Recapitulatie
Ultimo 2015 bedraagt het eigen vermogen € 8,3 miljoen. Daar staat ultimo 2015 alleen
een renterisico van circa € 28.000 en een geraamd overcommitteringsrisico van
€ 0,4 miljoen tegenover en geen andere direct aanwijsbare risico’s en onzekerheden.

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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1.4 Financiering

De uitgaven van de programma’s REP-SNN, Koers Noord, Operationeel Programma
Noord-Nederland 2007-2013 en het Operationeel Programma 2014-2020 worden gedekt
uit middelen die door externe geldgevers als het Rijk, de Europese Commissie en
provincies ter beschikking worden gesteld. Vanuit de programmamiddelen worden
diverse regelingen als project gefinancierd.

Het SNN beschikt doorgaans over aanzienlijke liquiditeiten. De provincie Groningen
treedt op als kassier voor het SNN. Dat houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven van
het SNN via de kas van de provincie Groningen lopen. Het SNN gaat zelf dus geen
geldleningen aan en verstrekt evenmin geldleningen. Ingevolge de Wet financiering
decentrale overheden (Wet fido) hanteert het SNN een eigen financieringsstatuut. Het
statuut geeft in overeenstemming met de Wet fido de bestuurlijke kaders aan
waarbinnen het dagelijks bestuur van het SNN de financiële vermogenswaarden,
geldstromen, posities en de hieraan verbonden risico’s kan besturen en beheersen.

Voor de invoering van het verplichte schatkistbankieren streefde de treasurer van de
provincie Groningen er door middel van een actief treasurybeleid naar de financiële
kosten voor het SNN zo laag mogelijk te houden en de opbrengsten zo hoog mogelijk te
krijgen. Sinds de invoering van het schatkistbankieren wordt gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om gelden aan medeoverheden uit te lenen.
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten voor het risicoprofiel van het SNN:
• het uitgangspunt voor het financieel risico is defensief en risicomijdend;
• de lange termijnrisico’s worden in ieder geval begrensd door de renterisiconorm,

zoals die is opgenomen in de Wet fido;
• de korte termijnrisico’s worden in ieder geval begrensd door de kasgeldlimiet, zoals

die is opgenomen in de Wet fido.

Medewerkers van de afdeling treasury van de provincie Groningen voeren twee maal per
jaar overleg met vertegenwoordigers van derde partijen, waarvoor de provincie de
treasury functie vervult. Het SNN wordt daarbij vertegenwoordigd door de
concerncontroller van het SNN. In het overleg worden onder meer de
kwartaalrapportages inzake treasury besproken die aan Gedeputeerde Staten van
Groningen worden verstrekt. Het dagelijks bestuur van het SNN ontvangt periodiek een
verslag van het overleg.

De renterisiconorm voor het jaar 2015 is op basis van de begroting voor wijziging 2015
vastgesteld op € 12,1 miljoen. Deze norm is verder niet van belang, omdat het SNN geen
vaste schulden heeft.

Gezien de renteontwikkeling in 2015 en door de invoering van verplicht
“schatkistbankieren” voor decentrale overheden in december 2013 zijn vrijgekomen
middelen kortlopend weggezet. De overige middelen zijn belegd in obligaties,
onderhandse geldleningen en garantieproducten. De werkelijke rentebaten vallen lager
uit als de tegoeden waarover rente wordt vergoed lager zijn dan verwacht en/of als een
lager rentepercentage wordt vergoed dan oorspronkelijk werd begroot.

In 2015 is per einde van de maand de liquiditeitspositie als volgt (bedragen * € 1.000):
januari 144.939 mei 133.845 september 142.631
februari 138.917 juni 145.322 oktober 130.851
maart 146.098 juli 138.792 november 127.090
april 128.899 augustus 140.678 december 129.155

In het jaar 2015 is er geen sprake geweest van liquiditeitstekorten.
Ter identificatie
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Ingevolge de 5EV voorschriften moet het SNN in de jaarrekening enkele financiële
kengetallen opnemen. Deze kengetallen zijn vorig jaar bij het opstellen van de begroting
niet berekend, zodat de cijfers op basis van de begroting 2015 hier ontbreken.
Van de vijf gevraagde kengetallen zijn er twee niet van toepassing omdat het SNN geen
grond exploiteert en evenmin belastingen in de vorm van opcenten heft. Vanwege het
ontbreken van grondexploitatie en belastingheffing is het niet zinvol om voor het SNN de
structurele exploitatieruimte te berekenen.

De overige kengetallen luiden als volgt:

Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2014
Netto schuldquote -1- 115% -1- 90%
Solvabiliteitsratio 2% 2°h

Aangezien het SNN geen leningen heeft verstrekt is de “netto schuldquote gecorrigeerd
voor verstrekte leningen” gelijk aan de netto schuldquote.

Ter identificatie
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2.0 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (VOOR RESULTAATBESTEMMING)
9 fl C 1.001-1

ACnVA 31-12-2015 31-12-2014 PASSIVA 31-12-2015 3i-iïöiî
€ € €

Vaste activa: Vaste oassiva:
- Immateriële vaste adiva Eigen vermogen:
- Materiële vsste activa 288 59 - Algemene reserves 8.411 8.091

- Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) -83 -40n
Totaal vaste activa 288 5’ ‘btaal eigen vermogen 8.328 7.691

Langlopende schulden
- Vooruitontvangen bedragen t38.13r 150.190
- Vooruitontvangen uitvoeringskosten 14.418 16.192

Vloflende activa: Totaal langlopende schulden 152.554 166.38:
- Vorderingen 215.351 236.243
- Rekening-courantverhouding met provincie Groningen 129.120 152.701 Totaal vaste vassiva 160.882 174.073
- Liquide middelen 35 3

Vlottende nassiva
- Openstaande toekenningen 170.762 205.081
- Schulden aan derden, wegens uitvoering regelingen 11.871 9.165
- Overige schulden 1.279 719

Totaal vlottende activa 3.5o6 388.979 Totaal vlpttende nassiva 183.912 214.965

Totaal activa 344.794 389.038 Totaal passiva 344.794 389.038
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2.0.1 Toelichting op de geconsolideerde balans
2015

Algemeen
Bij de consolidatie van de balansen van de verschillende programma’s en regelingen zijn
de onderlinge vorderingen en schulden (openstaande toekenningen) geëlimineerd.
In totaal is op 31 december 2015 een bedrag van € 21.276.000 geëlimineerd en per
31 december 2014 € 18.276.000.
Hierna volgt een toelichting per post van de geconsolideerde balans.

Vaste activa

Materiële vaste activa
In 2015 zijn de investeringen in het CRM-systeem, het zakelijk e-loket en het landelijke
subsidiemanagementsysteem voor het OP EFRO 2014-2020 geactiveerd. Op deze
investeringen is in 2015 voor het eerst partieel afgeschreven. Er zullen in 2016 nog enige
investeringen in kantoorinventaris plaatsvinden. Hierna zal over deze investeringen
worden afgeschreven. In het boekjaar hebben geen afwaarderingen wegens duurzame
waardeverminderingen plaatsgevonden.

Het verloop van de materiële vaste activa met economisch nut in 2015 is als volgt:

Totaal Geautomatiseerd Kantoor-
systeem inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2015 59 59 0
Bij: investeringen 2015 257 223 34
Af: afschrijvingen 2015 28 28 0
Boekwaarde per 31 december 2015 C 288 € 254 € 34

Vlottende activa

Specificatie Vorderingen
2015 2014

Ministerie van Economische Zaken * € 1.000 * € 1.000
- Rijkscofinanciering in OP EFRO 2014-2020 15.155 16.938
- REP—SNN 71.755 72.225
- EZ Koers Noord 2007-2010 PiD 7.653 9.653
- Rijkscofinanciering in OP EFRO 2007-2013 4.002 10.939
Totaal ministerie van Economische Zaken C 98.565 C 109.755

Europese Commissie
- OP EFRO 2014-2020 97.532 98.467
- OP EFRO 2007-20 13 8.470 17.204
Totaal Europese Commissie C 106.002 € 115.671

Bijdragen in kosten OP EFRO 2014-2020
Europese Commissie in OP EFRO 20 14-2020 4.063 4.102
Rijkscofinanciering in OP EFRO 2014-2020 632 706
Totaal OP EFRO 2014-2020 € 4.695 € 4.808

Bijdragen provincies, gemeenten en
REP—SNN in kosten 5.007 4.922
Vordering provincie Groningen inzake VIA 368 Ter identificatie°

Ernst & Young Accountants LLP
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Vorderîng provincie Groningen inzake GEP 2015 0 379

Terug te ontvangen subsidies 3.656 2.426
Af: voorziening oninbare vorderingen 3.606 2.299

€50 €127

Btw compensatiefonds 602 483

Nog te ontvangen bijdragen 57 65
Vooruitbetaalde uitvoeringskosten 5 33

€62 C98

Totaal vorderingen C 215.351 € 236.243

De totale vorderingen zijn met ruim € 20 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door
de gedurende 2015 door het ministerie van Economische Zaken en de Europese
Commissie ontvangen voorschotten.

De post bijdragen provincies, gemeenten en REP-SNN in kosten bestaat voor het grootste
gedeelte uit een vordering inzake de kosten van de uitvoering van het REP-SNN
programma.

De terug te ontvangen subsidies zijn nagenoeg geheel voorzien voor mogelijke
oninbaarheid. Met een tweetal partijen is echter een betalingsregeling getroffen. Op basis
van de ervaringen van het SNN met deze partijen is de verwachting dat deze subsidies
geheel worden terugbetaald. Daarom wordt voor deze terug te ontvangen subsidies geen
voorziening getroffen. Afboekingen van uitstaande vorderingen vinden plaats als van de
curator een slotuitdelingslijst is ontvangen.

Het SNN maakt gebruik van het Btw-compensatiefonds van de drie noordelijke provincies
Het SNN heeft op basis van evenredigheid de vordering over het jaar 2015 ad €602.000
bij de drie provincies ingediend.

De nog te ontvangen bijdragen bestaat voornamelijk uit doorberekende
accountantskosten ten behoeve van de sectorplannen, een bijdrage van de provincie
Groningen met betrekking tot de Week van de Ondernemer en nog te ontvangen
bijdragen met betrekking tot werkzaamheden voor derden.

De post vooruitbetaalde uitvoeringskosten bestaat hoofdzakelijk uit verzekeringskosten.

Rekeningen-courantverhouding met provincie Groningen
De provincie Groningen verricht de kassiersfunctie voor het SNN. Alle betalingen en
ontvangsten verlopen via de rekening-courant van de provincie Groningen. Over het
uitstaande saldo wordt ieder kwartaal rente berekend.
Voor alle programma’s en regelingen wordt een aparte rekening-courantverhouding met
de provincie bijgehouden. Daarnaast zijn er twee rekening-courantverhoudingen voor de
uitvoeringskosten. Het verloop van de rekening-courant Groningen in 2015 is als volgt.

Stand rekening-courant Groningen 1 januari 2015 152.701
Af: mutaties 2015 (per saldo) 23.581
Eindstand per 31 december 2015 € 129.120

Liquide middelen
Hieronder is de rekening-courant bij de ABN Amro Bank voor het RSP Mobiliteitsfonds
opgenomen. De stand per 31 december 2015 op de rekening-courant be raagt € 35.000.
Daarnaast bevat de kas een saldo van circa € 300. Ter identificatie
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Vaste passiva

Eigen vermogen (voor bestemming)
De algemene reserves zijn ontstaan doordat jaarlijks de rentebaten onder aftrek van
rentelasten aan de reserves worden toegevoegd. De reserves kunnen worden aangewend
om tekorten op projecten op te vangen, alsmede voor uitvoeringskosten die niet op
andere wijze worden gedekt.
Er wordt per programma en regeling een algemene reserve aangehouden. Daarnaast zijn
er algemene reserves voor de uitvoeringskosten.

Geconsolideerd laat het eigen vermogen over het jaar 2015 het volgende verloop zien:

* € 1.000
Stand 1 januari 2015 7.691
Saldo rentebaten/lasten 720
Algemene reserve voor gerealiseerd resultaat
(voor bestemming) € 8.411

Af: onttrekking reserve Transitiemiddelen in verband
met vaststelling project (zie toelichting
geconsolideerd overzicht van baten en lasten) -1- € 83

Stand per 31 december 2015 C 8.328

Het eigen vermogen per balansdatum (na verwerking van het gerealiseerd resultaat voor
bestemming) kan als volgt gespecificeerd worden:

Specificatie eigen vermogen per balansdatum
2015 2014

* € 1.000 * € 1.000
OP EERO 2014-2020 20 0

Regelingen 2014-2020 4 0

REP—SNN 415 293

Koers Noord programma en OP EFRO 2007-2013:
EZ Koers Noord 2007-2010 PiD 1.958 1.888
Transitie 2007-2010 3.510 3.414
OP EFRO 2007-2013 1.060 877
Rijkscofinanciering in OP EFRO 2007-2013 1.329 1.211

Koers Noord en OP EFRO 2007-2013 regelingen 2 2

Uitvoeringskosten 10 -/- 31

Regelingen en werkzaamheden
voor provincies en gemeenten 20 37
Totaal C 8.328 C 7.691

Ter identificatie
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Langlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen
De balanspost vooruitontvangen bedragen is als volgt samengesteld:

* € 1.000
OP EFRO 2014-2020 110.180
Regelingen 2014-2020 5.121
REP—SNN-programma 39.370
Koers Noord programma en OP EFRO 2007-20 13 -7- 26.750
Koers Noord en OP EFRO 2007-20 13 regelingen 10.215
Totaa’ C 138.136

In 2015 zijn alleen voor de regelingen 2014-2020 bijdragen beschikbaar gesteld. Doordat
de aangegane verplichtingen de gerealiseerde vrijval overstijgen, is de balanspost
vooruitontvangen bedragen afgenomen.

De stand van de vooruitontvangen bedragen is voor drie programma’s binnen het Koers
Noord programma en het OP EFRO 2007-2013 negatief. Het OP EFRO 2007-2013
programma kent een negatief saldo van € 5,1 miljoen door overcommittering. Hetzelfde
doet zich voor bij de Rijkscofinanciering in OP EFRO 2007-2013 en Transitie 2007-2010
met respectievelijk € 8,1 miljoen en € 13,8 miljoen. Deze negatieve saldi zijn als volgt te
verklaren. In de praktijk van de uitvoering van de regionale stimuleringsprogramma’s
treedt bij eindafrekening van projecten altijd enige onderbenutting van de toegekende
middelen op. Daardoor ontstaat de zogeheten vrijval van middelen. Om te voorkomen
dat programmamiddelen onbenut blijven, worden op basis van ervaringscijfers meer
middelen gecommitteerd dan feitelijk budgettair beschikbaar zijn. Indien de verwachte
vrijval de komende jaren bij afrekening van de projecten lager uitvalt dan verwacht,
worden de reserves aangesproken. Op basis van de meest recente gegevens is een
prognose gemaakt van de totaal te verwachten vrijval. Als dit scenario in de loop van
2016 werkelijkheid wordt, loopt het SNN een risico van € 0,4 miljoen. Voor dit risico is bij
het OP EFRO 2007-2013 programma een reserve aanwezig van € 1,1 miljoen.

Het verloop van de balanspost vooruitontvangen bedragen is in 2015 als volgt:

* € 1.000
Stand per 1 januari 2015 150.190
Bij: beschikbaar gestelde middelen 7.200

vrijgevallen toekenningen projecten 20.162
€ 177.552

Bij: teruggevorderde bedragen 76
Af: aangegane verplichtingen derden 39.340

-1- C 39.416
Stand per 31 december 2015 € 138.136

Naar aanleiding van een anonieme klacht bij het Europese Bureau voor Fraudebestrijding
is een onderzoek ingesteld naar het SNN project Grote Markt Ooslwand te Groningen. De
klacht betreft de omvang van het project en het mogelijk niet naleven van de
aanbestedingsregels bij een opdracht. Over de uitkomst van het onderzoek en eventuele
invloed op de vooruitontvangen bedragen is nog niets bekend.

Vooruitontvangen uitvoeringskosten
Betreft het saldo van de door de overheden beschikbaar gestelde middelen, verminderd
met de onttrekking van het saldo baten en lasten.

Ter identificatie
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Het verloop van de vooruitontvangen uitvoeringskosten is in 2015 als volgt.

* € 1.000
Stand per 1 januari 2015 16.192
Bij: beschikbaar gestelde bedragen in 2015:

provincies, jaarbijdrage 1.600
gemeenten, jaarbijdrage 419
SER 145
uitvoering regelingen voor provincies 3.020
uitvoering regelingen voor gemeenten 7
uitvoering VIA 240
uitvoering MIT 320
website Europa om de Hoek 60

€ 5.811

Af: uitvoeringskosten in 2015 7.585

Saldo beschikbaar gestelde bedragen
minus uitvoeringskosten in 2015 -1- 1.774
Stand per 31 december 2015 € 14.41$

De balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten ad € 14,4 miljoen bestaat ultimo 2015
uit de uitvoeringskosten ten behoeve van de uit te voeren programma’s en regelingen
inclusief REP-SNN. Op basis van een prognose van de te verwachten kosten tot medio
2023 vertoont de balanspost ultimo 2015 naar verwachting een tekort van € 1,8 miljoen
om aan de verplichtingen te voldoen. Indien niet op andere wijze in dit geraamde tekort
kan worden voorzien, zullen ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling SNN de drie
deelnemende provincies ieder voor een bedrag van afgerond € 0,6 miljoen aansprakelijk
zijn voor dit tekort.
In 2015 waren de werkelijke kosten vrijwel gelijk aan het bedrag van de begroting na
wijziging. De baten zijn daarentegen aanzienlijk hoger dan begroot.

Vlottende passiva

Kortiopende schulden

Openstaande toekenningen
Onder deze balanspost zijn de verplichtingen aan derden opgenomen. Het verloop in het
jaar 2015 is als volgt:

* € 1.000
Stand per 1 januari 2015 205.081
Bij: aangegane verplichtingen lopend jaar 39.341

C 244.422
Af: betalingen 2015 50.497

vrijval 2015 (inclusief vrijval
voorziening debiteuren) 20.163

€ 70.660
C 173.762

Af: mutatie interne toezeggingen 3.000

Stand per 31 december 2015 € 170.762

Schulden aan derden, wegens uitvoering regelingen
Het SNN voert voor rekening en risico van de drie noordelijke provincies

- n een aantal
gemeenten regelingen en werkzaamheden uit. Ter identificatie
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Hieronder valt onder andere een aantal toeristische regelingen, een aantal regelingen uit
op het gebied van energiebesparende maatregelen en een
waardevermeerderingsregeling. Tevens voert het SNN een tweetal sectorplannen uit en
een investeringsregeling.
Het SNN ontvangt voor deze regelingen voorschotten. Voor zover deze nog niet aan
eindbegunstigden zijn uitgekeerd worden deze voorschotten als schuld in de balans
opgenomen.

De schulden aan derden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Schuld Eryslân inzake STINAF, STINAF II en
FEP 2013-2015 2.828
Schuld Groningen inzake WVM,
IAG4, RIG 2014 en 2015 en sectorplan Groningen 8.802
Schuld Drenthe inzake sectorplan Drenthe 100
Schuld gemeente De Wolden 122
Schuld gemeente Hoogeveen 19
Totaal C 11.871

Overige schulden
Deze bestaan per 31 december 2015 uit:

Te betalen kosten en te verrekenen bedragen:
• af te dragen sociale lasten 276
• accountantskosten projecten en jaarrekening 2015 61
• kosten uitzendbureau en detachering 90
• automatiseringskosten 117
• agentschap NL: uitvoering 2013-2015

REP-project Wetsus 87
• huur-, service-, en cateringkosten 35
• kosten SER Noord-Nederland 34
• advertentiekosten 10
• ANP subsidiemonitor 8
• diverse personeelskosten 20
• vooruitontvangen uitvoeringskosten

Interimregeling Waardevermindering 472
• nog te verrekenen rente mobiliteitsfonds 35
• overige 34
Totaal C 1.279

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Voor de huur van het pand van het SNN is een overeenkomst afgesloten van 1 juli 2014
tot en met 30 juni 2020. De jaarlast bedraagt € 131.127 en de huunierplichting tot en
met juni 2020 bedraagt€ 590.073.

Voorts zijn er contracten voor de huur van kopieer- en faxapparaten tot en met 31
december 2019 afgesloten vanaf 1 januari 2016 met een totaalbedrag van € 33.053.

Met de ICT-dienstverlener is een contract afgesloten tot 31 december 2016. De
verplichting hiervoor bedraagt € 55.663.

In 2015 is een contract voor een leaseauto afgesloten met als einddatum 15 juli 2019.
Deze verplichting bedraagt € 36.978 tot en met einddatum.

Ultimo boekjaar wordt overeenkomstig de BBV voorschriften geen balanspost opgenomen
voor de nog niet opgenomen vakantiedagen van de personeelsleden en d nog
verschuldigde vakantietoeslag over de periode juni t/m december 2015. Ter identificatie
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Inclusief sociale lasten (l4,O7%) vertegenwoordigt de verplichting voor de
vakantiedagen ultimo 2015 een waarde van € 194.371 en de verplichting voor de
vakantietoeslag een waarde van € 178.876.

Ter identificatie
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2.1 Geconsolideerd overzicht baten en lasten 2015
Overzicht van baten en lasten 2015

eedraanslncl.een Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Begroting voor wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten bntnn salde lasten baten snide lasten baten selde lasten baten salds

Projecten
Tnebesningee:

teebenningen aan prejecten 36.341 -36.341 35.740 -35.740 45.055 -41.055 49.554 -49.554
erijnal 55 tenbeneingen -20.502 20.102 -25.600 25.600 -16.595 16.095 -9.252 9.202

Teruggevnrderde bedragen 76 -76 0 5 -127 t27
Mstaties eenruitneteangen bedragen 56.495 16.495 t7.tSS 32.640 15.545 10.840 37.145 2b.305 0.799 45.974 45.170

Subtotaal projecten 16.255 16.495 240 32.240 32.840 400 36.345 37.145 888 45.974 45.974 0

Algemeen
bijdragen in uitvneringsbnnten:

Rijk 5 5 0 743 743
tumpese Cnmmlssie 5 5 5 4.141 4.141
prneineies 4.625 4.625 3.127 3.127 1.953 1.903 2.957 2.957
gemeenten 426 426 431 431 419 419 451 455
neerige 525 525 195 195 15 15 194 594

(enten;
sitnnedngsbnstee 7.585 -7.585 7.595 -7.595 9.017 -6.517 7.372 -7.372
needge besten 83 -83 0 5 0

Rente 5 725 725 3 785 782 2.162 2,162 67 615 548
Mutaties eseruitsetnangee uitneeringsbesten 1.774 1.774 3.442 3.442 2.880 2.890 1.661 147 -1.554
Onerbeebieg uit reserves 0 5 0 0

Subtotaal algemene 7.673 8.070 397 7.598 7.980 382 6.017 7.3)8 1.362 9.100 9.248 148

Totaal saldo vae baten ee lasten 23.928 24.565 637 39.838 40.620 782 42.362 44.524 2.162 55.074 55.222 148

Mstaties reserves 722 2 -720 785 3 -782 2.162 -2.162 615 57 -548

Gerealiseerd resultaat (snor bestemming) 24.650 24.567 -83 40.623 40.623 0 44.524 44.524 0 55.689 55.289 -400

Resultaatbestemmieg, enttrebkisg reserve 83 83 5 0 405 400

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 24.650 24.650 0 40.623 40.623 0 44.524 44.524 0 55.689 55.689 0
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2.1.1 Toelichting op het geconsolideerde
overzicht van baten en lasten 2015

Het geconsolideerde overzicht van baten en lasten bestaat uit de exploitaties van alle
groepen, die bij het SNN in beheer zijn met de daarbij behorende uitvoeringskosten. De
toelichting op de afzonderlijke groepen en afzonderlijke programma’s en regelingen is
weergegeven in het beheersdeel van deze jaarrekening. De consolidatie is onder te
verdelen in de volgende groepen:

• OP EFRO 2014-2020
• Regelingen 2014-2020
• REP-SNN
• Koers Noord en OP EFRO 2007-2013
• Koers Noord en OP EFRO 2007-2013 regelingen
• Uitvoeringskosten
• Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten

Projecten 2015 2014

De gerealiseerde totale baten en lasten bij de onderdelen toekenningen aan projecten,
vrijval op toekenningen en de daaruit voortvloeiende mutaties vooruitontvangen
bedragen wijken per saldo € 1 miljoen af van de begroting na wijziging. Dat 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 circa € 7 miljoen toegekend.
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.

Toekenningen aan projecten € 36.341 € 49.554
De toekenningen aan projecten bedragen in 2015 in totaal € 36.341.000. Vanuit het OP
EFRO 20 14-2020 is aan de eerste negentien projecten een totale subsidie van € 4,1
miljoen toegekend. Bij de regelingen 2014-2020 is aan projecten van de MIT en de VIA
een bedrag van 4,1 miljoen verleend. Bij de REP-SNN is voor een bedrag € 9,3 miljoen
subsidie verleend aan één project.
Door meer dan verwachte vrijval op projecten is bij het OP EFRO 2007-20 13 aan zeven
projecten een totaalbedrag van € 10,5 miljoen bijgecommitteerd. Bij de
Rijkscofinanciering in OP EFRO 2007-2013 is voor een bedrag van € 7,2 miljoen aan één
project gecommitteerd.
Bij de regelingen van het Koers Noord programma en het OP EFRO 2007-2013 is in 2015
alleen bij de NIOF 2013 budget beschikbaar, vanwaar € 1,2 miljoen is toegekend aan
projecten.

2015 2014
Groeren * € 1.000 * € 1.000
OP EFRO 2014-2020 4.051 0
Regelingen 2014-2020 4.079 0
REP-SNN 9.324 Ter identijqag3
Koers Noord en OP EFRO 2007-2013 17.700 Ernst&YoungAccourntsLLP

Koers Noord en OP EFRO 2007-2013 regelingen 1.187 — .061

—
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Totaal C 36.341 € 49.554

In 2015 is circa € 13,2 miljoen minder subsidie aan projecten toegekend dan in 2014.
Deze afname wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van beschikkingen binnen
het REP-SNN (afname van € 35,2 miljoen) en de regelingen van Koers Noord en OP EFRO
2007-2013 (afname van € 3,9 miljoen).
Daar tegenover staat een toename van verleningen van afgerond € 4,1 miljoen bij zowel
het OP EERO 20 14-2020 als de regelingen 20 14-2020. Binnen het Koers Noord en het OP
EFRO 2007-2013 is er een toename van € 17,7 miljoen, vanwege meer dan verwachte
vrijval.

Vrijval op toekenningen € 20.162 € 9.252
Vrijval ontstaat als de kosten van projecten bij de eindafrekening lager blijken uit te
vallen dan begroot of indien subsidies in het geheel niet tot uitbetaald worden. Het
verschil tussen de toegekende subsidie en de (definitieve) vastgestelde subsidie wordt als
vrijval geboekt.

De vrijval in 2015 bestaat uit:
2015 2014

Groepen * € 1.000 * € 1.000
Koers Noord en OP EFRO 2007-2013 15.475 4.089
Koers Noord en OP EFRO 2007-20 13 regelingen 4.687 5.163
Totaal C20.162 €9.252

Bij Koers Noord en OP EFRO 2007-2013 is een vrijval gerealiseerd van bijna € 15,5
miljoen. In maart 2017 moet de eindafrekening van het OP EFRO 2013-2017 bij de
Europese Commissie in Brussel ingediend worden. Hierdoor zijn meer projecten
afgerekend dan in het vorige jaar, waardoor een hogere vrijval van € 11,4 is ontstaan.
Bij de regelingen van Koers Noord en OP EFRO 2007-2013 is een vrijval gerealiseerd van
afgerond € 4,7 miljoen.

Teruggevorderde bedragen € 76 € 127
In 2014 zijn vier vorderingen ten bedrage van € 127.000 niet voorzien. Van deze
vorderingen is in 2015 € 85.000 ontvangen. Dit bedrag wordt gecorrigeerd op de
teruggevorderde bedragen. Ultimo 2015 is voor een bedrag van € 9.000 geen voorziening
wegens oninbaar noodzakelijk geacht. Het bedrag van de teruggevorderde bedragen
(€ 9.000 minus € 85.000) is aan de vooruitontvangen bedragen onttrokken.

Mutatïes vooruitontvangen
bedragen Cr6.495 €40.175
De onttrekking aan de vooruitontvangen bedragen is de som van de gerealiseerde vrijval
op toekenningen minus de toekenningen aan projecten. Dit saldo betreft de nog niet
bestede budgetten.

2015 2014
Mutaties vooruitontvangen bedragen * € 1.000 * € 1.000
Toevoeging vooruitontvangen bedragen -1- 7.214 -7- 5.799
Onttrekking vooruitontvangen bedragen 23.709 45.974
Totaal C 16.495 € 40.175

De onttrekkingen en toevoegingen aan de vooruitontvangen bedragen zijn als volgt onder
te verdelen naar de diverse groepen.

2015 2014
Groepen: * € 1.000 * € 1.000
OP EFRO 2014-2020 4.291 0
Regelingen 2014-2020 4.079 0
REP-SNN 9.324 Ter identifia3
Koers Noord en OP EFRO 2007-2013 2.288 Ernst&YontsLLP

Koers Noord en OP EFRO 2007-2013 regelingen -1- 3.487 -1- 1.66
Totaal C16.495 EE- 175
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Per groep kunnen de mutaties van de vooruitontvangen bedragen als volgt kort worden
samengevat. Binnen zowel OP EFRO 2014-2020, de regelingen 2014-2020 als de REP
SNN zijn de toekenningen aan projecten in mindering gebracht op de vooruitontvangen
bedragen. De onttrekking aan de vooruitontvangen bedragen per groep bedraagt
respectievelijk €4,3 miljoen, € 4,1 miljoen en € 9,3 miljoen.
Binnen het Koers Noord en OP EFRO 2007-20 13 is het saldo van de vrijval op
toekenningen ad € 17,7 miljoen en de teruggevorderde bedragen ad € 63.000 verminderd
met de toekenningen aan projecten ad € 1,2 miljoen. Per saldo wordt € 2,3 miljoen
onttrokken aan de vooruitontvangen bedragen.
Bij de regelingen van Koers Noord en OP EFRO 2007-2013 is de som van de toekenningen
aan projecten en teruggevorderde bedragen lager dan de vrijval op toekenningen.
Hierdoor wordt € 3,5 miljoen toegevoegd aan de vooruitontvangen bedragen.

Algemeen 2015 2014

Bijdragen in uitvoeringskosten
De financiering van de kosten bestaan uit de financieringsbronnen Rijk, Europese
Commissie, provincies, gemeenten en overige. Indien de financiering niet voldoende is om
de kosten te dekken wordt het tekort onttrokken aan de vooruitontvangen
uitvoeringskosten.

Provincies € 4.620 € 2.957
De bijdragen vallen ten opzichte van de begroting na wijziging afgerond € 1,5 miljoen
hoger uit. Dat wordt veroorzaakt door hogere inkomsten voor de uitvoering van
regelingen voor de provincies. De inkomsten voor de Interimregeling
Waardevermeerdering zijn alleen al € 0,8 miljoen hoger dan begroot.
De provincies leveren een jaarlijkse bijdrage in de uitvoeringskosten. Voor 2015 is deze
bijdrage vastgesteld op € 1,6 miljoen. Daarnaast leveren de provincies bijdragen voor de
uitvoering van specifieke dienstverlening. In totalen naar soort regeling zijn de volgende
bijdragen ontvangen.

* € 1.000
Totaal jaarlijkse bijdrage 1.600
Bijdrage voor toeristische regelingen 96
Bijdrage voor energie(premie)regelingen 400
Bijdrage voor Interimregeling Waardevermeerdering 1.444
Bijdrage voor sectorplannen 466
Bijdrage voor uitvoering Mobiliteitsfonds 15
Bijdrage voor innovatieve regelingen 424
Bijdrage voor investeringsregelingen 95
Overige bijdrage 80
Totaal €4.620

Gemeenten € 426 € 451
Met de vier grote gemeenten (Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen) is een
forfaitaire bijdrage in de uitvoeringskosten afgesproken met een indexatie van 3,5% per
jaar. Voor 2015 bedraagt deze bijdrage in totaal € 419.000.
Daarnaast is er van een gemeente een bijdrage ad € 7.000 ontvangen voor de uitvoering
van specifieke dienstverlening.

Overige € 525 € 194
De overige bijdragen bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van de SER voor de SER Noord-
Nederland ad € 145.000, een bijdrage voor de ontwikkeling en het beheer van de website
Europa om de Hoek ad € 60.000 en een bijdrage in de uitvoeringskosten van de MIT van
in totaal € 320.000. De baten vallen € 330.000 hoger uit dan begroot en dat wordt met
name veroorzaakt door een hogere bijdrage voor de MIT regeling.
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Kosten 2015 2014

Uitvoeringskosten € 7.585 € 7.372
De kosten van het SNN en de SER Noord-Nederland worden als een geheel
gepresenteerd. De kosten van 2015 ad € 7,6 miljoen zijn vrijwel gelijk aan de begrote
kosten van 2015 en een fractie hoger dan de gerealiseerde kosten van 2014 ad € 7,4
miljoen. De kostenstijging ten opzichte van 2014 van € 213.000 kan als volgt worden
samengevat.

Kostendalinpen * € 1.000
Personeelskosten public affairs 534
Huisvesting public affairs/staf 137
Accou nta ntskosten projecten 114
Europese samenwerking 50
Inhuur deskundigheid 49
Overige kantoorkosten 44
Communicatie en evenementen 36
Aanschaffingen kantoormeubilair 20
Saldo kostendalingen C 984

KostenstijpinQen * € 1.000
Personeelskosten dienstverlening 934
Personeelskosten staf 92
Automatisering en innovatie bedrijfsvoering 104
Externe opdrachten en onderzoeken 39
Kosten voorlichting, jaarverslagen en vergaderingen 22
Per saldo overige effecten 6
Saldo kostenstijgingen € 1.197

Per saldo kostenstijging € 213

De personeelskosten van de drie SNN afdelingen tezamen vertonen een stijging ten
opzichte van de begroting na wijziging 2015. De werkelijke personeelskosten bedragen
€ 5,9 miljoen, terwijl de begrote kosten (na wijziging 2015) € 5,8 miljoen bedragen.

De kosten van de afdeling public affairs zijn in 2015 lager dan de begrote kosten en
aanzienlijk lager dan de kosten in 2014. De voornaamste oorzaak van de aanzienlijk
lagere personeelskosten is de overheveling van communicatie- en secretariële
medewerkers naar de afdeling staf en van de medewerkers programmabeheer naar de
afdeling dienstverlening. Deze mutaties vonden plaats om een betere verantwoording van
kosten aan de verstrekkers van Europese- en Rijksmiddelen mogelijk te maken.
De kosten van zowel de afdeling dienstverlening als staf zijn gestegen. De stijging bij de
afdeling dienstverlening en staf is veroorzaakt door de hiervoor genoemde overheveling
van personeelsleden. Daarnaast zijn de personeelskosten bij de afdeling dienstverlening
gestegen doordat de provincies in 2015 meer regelingen door het SNN hebben laten
uitvoeren, waarvoor extra personeelsleden moesten worden ingehuurd. Omdat deze groei
van het takenpakket was voorzien, is de afwijking ten opzichte van de begroting gering.

De hoger dan begrote personeelskosten worden gecompenseerd door de lagere overige
kosten. Er is in 2015 met name minder dan begroot uitgegeven aan externe opdrachten
en onderzoeken.

In hoofdstuk 6 zijn de kosten nader gespecificeerd en toegelicht. Voor de belangrijkste
kostenposten worden daar ook materiële verschillen tussen werkelijke cijfers, begroting
na wijziging 2015 en cijfers van 2014 nader uiteengezet.
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In bijlage 1 is een specificatie van de kosten van SER Noord-Nederland opgenomen om
richting de SER Nederland verantwoording af te leggen.

De verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) in bijlage 4 opgenomen.

Overige kosten C $3 € 0
Onder de resultaatbestemming staat een onttrekking aan de reserves van € 83.000. Het
betreft de afboeking van een niet terug te vorderen betaling aan een project.

Rente C 720 € 548
Per regeling en programma heeft de provincie Groningen een aparte rekening-courant.
Van het saldo van ontvangsten en uitgaven wordt de rentestand bijgehouden. Vanwege
de lage rentestand blijven de rentebaten iets achter bij de begroting. De rentelasten en
baten komen ten gunste of ten laste van iedere specifieke regeling of programma.

2015 2014
*€1.000 *€1.000

Baten 725 615
Lasten 5 67
Saldo C720 €548

De samenstelling van de rentebaten en -lasten per groep is als volgt:

2015 2014
Groepen * € 1.000 * € 1.000
OP EFRO 2014-2020 20 0
Regelingen 2014-2020 4 0
REP-SNN 122 127
Koers Noord en OP EFRO 2007-2013 550 444
Koers Noord en OP EFRO 2007-2013 regelingen 0 2
Uitvoeringskosten 21 -1- 62
Regelingen en werkzaamheden voor
provincies en gemeenten. 3 37
Totaal C 720 € 548

In vergelijking met 2014 zijn de rentebaten met € 172.000 toegenomen. Dit komt met
name door een eenmalige last van € 297.000 in 2014 wegens de afwikkeling van de
vordering op Landsbanki te Ijsland. Het gerealiseerde rentepercentage over 2015
bedraagt 0,55°k (tegen 0,57% in 2014).

Mutatie vooruitontvangen
uitvoeringskosten € 1.774 € 1.514
Het saldo van de vooruitontvangen uitvoeringskosten bestaat uit de werkelijke
uitvoeringskosten ad € 7,6 miljoen verminderd met de ontvangen bijdragen ad € 5,8
miljoen. Het saldo van € 1,8 miljoen is onttrokken aan de vooruitontvangen
uitvoeringskosten.

Mutatïes reserves € 720 € 548
Het positieve saldo van de rentebaten en —lasten ad € 720.000 is aan de reserves
toegevoegd.

Resultaatbestemming, onttrekking
reserve € $3 € 400
Aan de reserve van de Transitiemiddelen is een bedrag van € 83.000 onttrokken voor de
financiering van de overige kosten.

____________________
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2.2 Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum
Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de
feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking
genomen en verwerkt. Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening geen
gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke
situatie op balansdatum.

Voorstel bestemming van het gerealiseerd resultaat (voor bestemming)
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het resultaat van de jaarrekening
aan de algemene reserve te worden toegevoegd (positief resultaat) of onttrokken
(negatief resultaat). Mocht het resultaat niet aan de algemene reserve zijn toegevoegd,
dan legt het Dagelijks Bestuur dit punt expliciet voor aan het Algemeen Bestuur via een
voorstel tot resulta atbestemm ing.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen stellen wij het volgende voor. In te
stemmen met de jaarrekening 2015 en met het voorstel van resultaatbestemming,
waarbij een bedrag van € 83.000 aan de reserves wordt onttrokken.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen in hoofdstuk 2.3.
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2.3 Controleverklaring

De controleverklaring volgt nog.
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3.0 Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020
Overzicht van baten en lasten 2015 totaal

Bedragen in€1.00R- Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 7.051 -7.051 26.600 -26.600 0
vrijval op toekenningen 0 0 0

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 7.051 7.051 26.600 26.600 0

Subtotaal projecten 7.051 7.051 0 26.600 26.600 0 0 0 0

Algem een
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 20 20 100 -100 0
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 20 20 100 0 -100 0 0 0

Totaal saldo van beten en lasten 7.051 7.071 20 26.700 26.600 -100 0 0 0

Mutaties reserves 20 -20 100 100 0

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 7.071 7.071 0 26.700 26.700 0 0 0 0

Resultaatbestemming, toevoeging reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 7.071 7.071 0 26.700 26.700 0 0 0 0
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3.0.1 Operationeel Programma EFRO Noord-
Nederland 2014-2020
Toelichting op het overzïcht van baten en lasten 2015

Projecten 2015 2014

Toekenningen aan projecten C 7.051 € 0
In 2015 is aan negentien projecten subsidie toegekend voor een totaalbedrag van circa
€ 7 miljoen. Zeventien projecten hebben betrekking op projecten van derden. Twee
projecten hebben betrekking op de subsidieregeling VIA, die door het SNN wordt
uitgevoerd.

Mutaties vooruitontvangen
bedragen € 7.051 € 0
De toekenningen aan projecten is in mindering gebracht op de vooruitontvangen
bedragen.

Algemeen 2015 2014

Rente €20 €0
De rentebaten over het rekening-courant saldo van het OP EFRO 20 14-2020 en de
Rijkscofinanciering in OP EFRO 2014 2020 bedragen tezamen € 20.000.

Mutaties reserves € 20 € 0
De ontvangen rente wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
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3.1 OP EFRO 2014-2020
Overzicht van baten en lasten 2015

Bedrgenin€ 1.000,- Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 7.051 -7.051 17.600 -17.600 0
vrijval op toekenningen 0 0 0

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 7.051 7.051 17.600 17.600 0

Subtotaal projecten 7.051 7.051 0 17.600 17.600 0 0 0 0

Algem een
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 10 10 go -go 0
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 10 10 90 0 -90 0 0 0

Totaal saldo van baten en lasten 7.051 7.061 10 17.690 17.600 -90 0 0 0

Mutaties reserves 10 -10 90 90 0

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 7.061 7.061 0 17.690 17.690 0 0 0 0

Resultaatbestemming, toevoeging reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 7.061 7.061 0 17.690 17.690 0 0 0 0

Jaarrekening 2015 32 van 84

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP

Erir



3.2 Rijkscofinanciering in OP EFRO 2014-2020
Overzicht van baten en lasten 2015

Bedragen inC soos,- Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 9.000 -9.000 0
vrijval op toekenningen 0 0 0

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 9.000 9.000 0

subtotaal projecten 0 0 0 9.000 9.000 0 0 0 0

Algem een
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Ruk 0 0 0
turopese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 10 10 10 -10 0
Mutaties vooruitontvangen uitvoedngskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 10 10 10 0 -10 0 0 0

Totaal saldo van baten en lasten 0 10 10 9.010 9.000 -10 0 0 0

Mutaties reserves 10 -10 10 10 0

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 10 10 0 9.010 9.010 0 0 0 0

Resultaatbestemming, toevoeging reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 10 10 0 9.010 9.010 0 0 0 0
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3.3 Operationeel Programma Noord-Nederland 2014-2020

Balans per 31 december 2015

Bedragen in € 1.000 3.1 3.2 Totaal

Rijkscofinanciering in
OP EFRO 2014 - 2020 OP EFRO 2014-2020 31-12-2015

Activa

Vaste activa
Materiële activa Oi 0 0

Totaal vaste activa 0 0 0

Vlottende activa
Vorderingen 97.532 15.155 112.687
Rekening-courantverhouding met provincie Groningen 1.879 2.685 4.564
Liquide middelen 0 0 0

Totaal vloftende activa 99.411 17.840 117.251

Totaal activa 99.41’ 17.840 117.251

Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserves 10 10 20
Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 0 0

Totaal eigen vermogen loF 10 20

Langlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen 0 0 0
Toekenningen 92.350. 17.830 110.180
Totaal vooruitontvangen bedragen 92.350 17.830 110.180

Vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Totaal langlopende schulden 92.350[ 17.830 110.180

Totaal vaste passiva 92.360; 17.840 110.200

Vlottende passiva
Openstaande toekenningen 7.051; 0 7.051
Overige schulden 0 0 0
Rekening-courant 0 0 0

Totaal vloftende passiva 7.051 0 7.051

Totaal passiva 99.411 17.840 117.251
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Toelichting op de balans per 31 december 2015
3.3.1 Operationeel Programma Noord—Nederland 2014-2020

iedragen in 1.000 31 december 2015 31 december 2014
.: 3.1 3.2

RijKscotinancienng in
OP EFRO 2014-2020 op EFRO 2014-2020 Totaal Totaal

Activa

lgrderingen Rijk en EuroPa
OP EFRO 2014-2020 97.532 97.532 98.467
Rijkscofinanciering in OP EERO 2014-2020 15.155 15.155 16.938

Saldo 31 december 97.532 15.155 112.68’ 115.40r

Terug te ontvangen subsidies
Saldo 1 januari 0 0 0 0
Voorziening 0 0
Afgeboekte oninbare vordering 0 0
Ontstane vorderingen 0 0
Ontvangen 0 0
Mutatie voorziening 0 0
Saldo 31 december 0 0 0 0
Voorziening 0 0

Saldo 0 0 0 0

Saldo vorderingen 31 december 97.532 15.155 112.687 115.40v

/?ekenina-courpnt provincie Groningen
Saldo 1 januari 934 892 1.826 0
Saldo mutaties 945Ç 1.793 2.738 1.826
Overboeking 0 0

Saldo 31 december 1.879 2.685 4.564 1.826

Passiva

Algemene reserve
Saldo 1 januari 0 0 0 0
Bij: rente baten/lasten 10 10 20 0
Af: projecten 0 0
Bij: overboeking 0 0

Saldo 31 december 10 10 20 0

Vooruiton&angen bedragen
Toekenningen
Saldo 1 januari beschikbare middelen 99.401 17.830 117.231 0
Saldo 1 januari vrijgevallen toezeggingen 0 0 0

Saldo 1 januari 99.401 17.830 117.231 0

Mutaties 2015:
Aangewend voor uitvoeringskosten
Beschikbaar gestelde middelen Rijk en Europa 0 117.231
Overheveling van middelen 0 0
Teruggevorderde bedragen 0 0
Aangegane verplichtingen -7.051, -7.051 0
Beschikbaar voor uiWoeringskosten : 0 0
Vrijgevallen toezeggingen 0 0

Saldo 31 december 92.350: 17.830 110.180 117.231

Specificatie:
Beschikbare middelen 92.350 17.830 110.180 117.231
Vrijgevallen toezeggingen 0 0

Toekenningen 92.350i 17.830 110.180 117.231

9oenstaande toekenninPen
Saldo 1 januari projecten 0t 0 0 0
Bij: verplichtingen projecten 7.051 0 7.051 0
Af: betalingen projecten 0 0
Af: vnjval projecten 0 0

Saldo 31 december 7.051 7.051 0
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4.0 Regelingen 2014-2020
Overzicht van baten en lasten 2015 totaal

Bedragen In€ 1.000,- Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten beten saldo lasten beten saldo lasten beten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 4.079 -4.079 0 0
vrijvel op toekenningen 0 0 0

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvengen bedragen 4.079 4.079 0 0

Subtotaal projecten 4.079 4.079 0 0 0 0 0 0 0

Algem een
Bijdragen in uitvoehngskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 4 4 0 0
Muteties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 4 4 0 0 0 0 0 0

Totaal saldo van baten en lasten 4.079 4.083 4 0 0 0 0 0 0

Mutaties reserves 4 -4 0 0

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 4.083 4.083 0 0 0 0 0 0 0

Resulteetbestemming, toevoeging reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 4.083 4.083 0 0 0 0 0 0 0
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4.0.1 Regelïngen 2014-2020
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2015

Projecten 2015 2014

Toekenningen aan projecten C 4.079 € 0
In 2015 zijn twee nieuwe regelingen van start gaan: de MIT 2015 en de VIA. Vanuit
deze regelingen zijn de volgende bedragen aan projecten gecommitteerd:

* € 1.000
MIT 2015 4.057
VIA 22
Totaal 4.079

Mutatîes vooruitontvangen
bedragen € 4.079 € 0
De toekenningen aan projecten wordt onttrokken aan de mutaties vooruitontvangen
bedragen.

Algemeen 2015 2014

Rente €4 €0
In 2015 bedragen de rentebaten over de twee rekening-courant saldi € 4.000.

Mutaties reserves € 4 € 0
De ontvangen rente wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
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4.1 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren 2015
Overzicht van baten en lasten 2015

Bedragen in€1.555,- Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 4.057 -4.057 0 0
vrijval op toekenningen 0 0 0

Temggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 4.057 4.057 0 0

subtotaal projecten 4.057 4.057 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskostan:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 3 3 0 0
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringekosten 0 0 0

subtotaal algemeen 0 3 3 0 0 0 0 0 0

Totaal saldo van baten en lasten 4.057 4.060 3 0 0 0 0 0 0

Mutaties reserves 3 -3 0 0

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 4.060 4.060 0 0 0 0 0 0 0

Resultaatbestemming, toevoeging reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 4.060 4.060 0 0 0 0 0 0 0
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4.2 Versneller Innovatieve Ambities
Overzicht van baten en lasten 2015

Sedrugen€ 1.000,- Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 22 -22 0 0
vrijval op toekenningen 0 0 0

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 22 22 0 0

Subtotaal projecten 22 22 0 0 0 0 0 0 0

Algem een
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 1 1 0 0
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Totaal saldo van baten en lasten 22 23 1 0 0 0 0 0 0

Mutaties reserves 1 -1 0 0

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 23 23 0 0 0 0 0 0 0

Resultaatbestemming, toevoeging reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 23 23 0 0 0 0 0 0 0
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4.3 Regelingen 2014-2020

Balans per 31 december 2015

Bedragen in € 1.000 4.1 4.2 Totaal

MIT 2015 VIA 31-12-2015

Activa

Vaste activa
Materiële activa Os 0 0

Totaal vaste activa Di 0 0

Vlottende activa
Vorderingen 0 3.128 3.128
Rekening-courantverhouding met provincie Groningen 1.5OO 2.393 3.893
Liquide middelen O 0 0

Totaal vloftende activa 1.500 5.521 7.021

Totaal activa 1.500) 5.521 7.021

Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserves

35i 1 4
Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0) 0 0

Totaal eigen vermogen 3 1 4

Langlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen 0) 0 0
Toekenningen -377) 5.498 5.121
Totaal vooruitontvangen bedragen -377i 5.498 5.121

Vooruitontvangen uitvoeringskosten Oi 0 0

Totaal langlopende schulden -377) 5.498 5.121

Totaal vaste passiva -374) 5.499 5.125

Vlottende passiva
Openstaande toekenningen 1.874l 22 1.896
Overige schulden 0) 0 0
Rekening-courant Oi 0 0

Totaal vlottende passiva 1.874) 22 1.896

Totaal passiva 1.500i 5.521 7.021
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Toelichting op de balans per 31 december 2015
4.3.1 Regelingen 2014-2020

Bedragen in € 1.000 31 december 2015 31 december 2014
4.1 1 4.2

MET 2015 J VIA Totaal Totaal
Activa

Vorderingen Rijk. Europa en provincies
OP EFRO 2014-2020 2.760 2.760 0

Rijkscofinanciering in OP EFRO 2014-2020 0 0
Provincie Groningen 368 368

Saldo 31 december 0 3.128 3.128 0

Terug te ontvangen subsidies
Saldo 1 januari 0 0 0 0

Voorziening 0 0
Afgeboekte oninbare vordering 0 0
Ontstane vorderingen 0 0

Ontvangen 0 0
Mutatie voorziening 0 0
Saldo 31 december Oj 0 0 0
Voorziening 0 0

Saldo 0! 0 0 0

Saldo vorderingen 31 december 3.128 3.128 0

ekenino-courant provincie Groningen
Saldo 1 januari 0 0 0 0

Saldo mutaties 1.500! 2.393 3.893 0
Overboeking 0 0

Saldo 31 december 1.500 2.39 3.893

Passiva

llaemene reserve
Saldo 1 januari 0 0 0 0
Bij: rente baten/lasten 3 1 4 0
Af: projecten 0 0
Bij: overboeking 0 0

Saldo 31 december 3! 1 4 0

•fooruitontvanoen bedragen
oekenningen

Saldo 1 januari beschikbare middelen Oj 0 0 0
Saldo 1 januari vrijgevallen toezeggingen 0! 0 0 0

Saldo 1 januari 0 0 0 0

Mutaties 2015:
Aangewend voor uitvoeringskosten
Beschikbaar gestelde middelen Rijk en Europa 3.680! 5.520 9.200 0
Overheveling van middelen 0 0
Teruggevorderde bedragen 0 0
Aangegane verplichtingen -4.057 -22 -4.079 0
Beschikbaar voor uitvoeringskosten 0 0
Vrijgevallen toezeggingen 0 0

Saldo 31 december 377 5.496 5.121 0

Specificatie:
Beschikbare middelen -377! 5.498 5.121 0
Vrijgevallen toezeggingen 0 0

Toekenningen -377! 549E 5.121 (1

Openstaande toekenninaen
Saldo 1 januari projecten 0! 0 0 0
Bij: verplichtingen projecten 4.057! 22 4.079 0
Af: betalingen projecten -2.183! -2.183 0
Af: vrijval projecten 0 0

Saldo 31 december 1.874! 22 1.896 0
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5.0 Ruimtelijk Economisch Programma — SNN
Overzicht van baten en lasten 2015

Bedragen in€t.550,- Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 9.324 -9.324 13.400 -13.400 44.493 -44.493
vrijval op toekenningen 0 0 0

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutatiea vooruitontvangen bedragen 9.324 9.324 13.400 13.400 44.493 44.493

Subtotaal projecten 9.324 9.324 0 13.400 13.400 0 44.493 44.493 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoehngskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 122 122 120 120 127 127
Mutatiev vooruitontvangen uitvoedngskovten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 122 122 0 120 120 0 127 127

Totaal saldo van baten en lasten 9.324 9.446 122 13.400 13.520 120 44.493 44.620 127

Mutaties reserves 122 -122 120 -120 127 -127

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 9.446 9.446 0 13.520 13.520 0 44.620 44.620 0

Revultaatbevtemming, onttrekking reaerve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 9.446 9.446 0 13.520 13.520 0 44.620 44.620 0
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5.0.1 Ruimtelijk Economisch Programma-SNN
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2015

Projecten 2015 2014

Toekenningen aan projecten € 9.324 € 44.493
In 2015 is aan één project een subsidie van € 9.324.000 toegekend.

Mutatïes vooruitontvangen
bedragen €9.324 €44.493
De toekenningen aan projecten is in mindering gebracht op de vooruitontvangen
bedragen.

Algemeen 2015 2014

Rente € 122 € 127
De rente over het bij de provincie Groningen uitstaande rekening-courantsaldo bedraagt
€ 122.000.

Mutaties reserves C 122 € 127
De ontvangen rente wordt aan de algemene reserve toegevoegd.
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5.1 Ruimtelijk Economisch Programma — SNN

Balans per 31 december 2015

Bedragen in € 1.000 5.1 Totaal

REP-SNN 31-12-2015

Activa

Vaste activa
Materiële activa 0 0

Totaal vaste activa 0 0

Vlottende activa
Vorderingen 71.755 71.755
Rekening-courantverhouding met provincie Groningen 19.474 19.474
Liquide middelen 0 0

Totaal vlottende activa 91.229 91.229

Totaal actïva 91.229 91.229

Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserves 415 415
Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 0

Totaal eigen vermogen 415 415

Langlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen 0 0
Toekenningen 39.370 39.370
Totaal vooruitontvangen bedragen 39.370 39.370

Vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0

Totaal langlopende schulden 39.370 39.370

Totaal vaste passiva 39.785 39.785

Vlottende passiva
Openstaande toekenningen 51.444 51.444
Overige schulden 0 0
Rekening-courant 0 0

Totaal vlottende passiva 51.444 51.444

Totaal passiva 91.229 91.229
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Toelichting op de balans per 31 december 2015

5.1.1 Ruimtelijk Economisch Programma — SNN

Bedragen in € 1.000 31 december 2015 31 december 2014
5.1

REP-SNN Totaal Totaal
Activa

Vorderingen Rijk en Eurooa
Ministerie van Economische Zaken 71.285 71.285 71.285
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 470 470 940

Saldo 31 december 71.755 71.755 72.225

Terua te ontvanoen subsidies
Saldo 1 januari 0 0 0
Voorziening
Afgeboekte oninbare vordering
Ontstane vorderingen
Ontvangen
Mutatie voorziening
Saldo 31 december 0 0 0
Voorziening

Saldo 0 0 0

Saldo vorderingen 31 december 71.755 71.755 72.22e

Rekening-courant Dtgyjncje Groningen
Saldo 1 januari 23.432 23.432 18.459
Saldo mutaties -3.958 -3.958 4.973
Overboeking 0 0

Saldo 31 december 19.47 19.474 23.432

Passiva

Algemene reserve
Saldo 1 januari
Bij: rente baten/lasten
Af: projecten
Bij: overboeking

Saldo 31 december

Vooruitontvangen bedragen
Toekenningen
Saldo 1 januari beschikbare middelen
Saldo 1 januari vrijgevallen toezeggingen

Saldo 1januari

Mutaties 2015:
Aangewend voor uitvoeringskosten
Beschikbaar gestelde middelen Rijk en Europa
Overheveling van middelen
Teruggevorderde bedragen
Aangegane verplichtingen
Beschikbaar voor uitvoeringskosten
Vrijgevallen toezeggingen

Saldo 31 december

Specificatie:
Beschikbare middelen
Vrijgevallen toezeggingen

Toekenningen

Qoenstaande toekenningen
46.67E

9.324
-4.550

16€
12?

9.325
44.493
-7.148

293
122

29
12

0 C
415 415 293

48.694 48.694 93.18?
0 0 0

48.694 48.694 93.187

0 0
0 0
0 0
0 0

-9.324 -9.324 -44.493
0 0
0 0

39.370 39.370 48.694

39.370 39.370 48.694
0 0

39.370 39.370 48.694

Saldo 1 januari projecten
Bij: verplichtingen projecten
Af: betalingen projecten
Af: vrijval projecten

46.670
9.324

-4.550
0

51.444 S 1.444

u
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6.0 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013
Overzicht van baten en lasten 2015 totaal

bedragen inCl.555,- Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten beten saldo lasten beten saldo lasten beten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen een projecten 17.700 -17.700 0 0
vrijvel op toekenningen -15.475 15.475 -18.200 18.200 -4.089 4.089

Teruggevorderde bedragen 63 -63 0 -63 63
Muteties vooruitontvengen bedragen 2.288 2.288 -18.200 -18.200 -4.152 -4.152

subtotaal projecten 2.288 2.288 0 -18.200 -18.200 0 -4.152 -4.152 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Buropese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 83 -63 0 0

Rente 550 550 510 510 444 444
Muteties vooruitontvengen uitvoeringskosten 0 0 400 -400

subtotaal algemeen 83 550 467 0 510 510 400 444 44

Totaal saldo van baten en lasten 2.371 2.838 467 -18.200 -17.690 510 -3.752 -3.708 44

Muteties reserves 550 -550 510 -510 444 -444

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 2.921 2.838 -83 -17.690 -17.690 0 -3.308 -3.708 -400

Resulteatbestemming, onttrekking reserve 63 83 0 400 400

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 2.921 2.921 0 -17.690 -17.690 0 -3.308 -3.308 0
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6.0.1 Koers Noord en Operationeel Programma
2007-2013 Noord-Nederland
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2015

Projecten 2015 2014

Toekenningen aan projecten C 17.700 € 0
Een analyse van de verwachte vrijval heeft aangetoond dat de vrijval hoger zal worden
dan initieel was ingeschat. Bij het OP EFRO 2007-2013 is aan zeven projecten een
totaalbedrag van € 10,5 miljoen bijgecommitteerd. Bij de Rijkscofinanciering in OP EFRO
2007-20 13 is voor een bedrag van € 7,2 miljoen aan één project gecommitteerd.

Vrijval op toekenningen € 15.475 € 4.089
Door de economische situatie hebben projecten in de voorgaande jaren een vertraging
opgelopen. Aangezien in maart 2017 de eindafrekening van het OP EFRO 2013-2017 bij
de Europese Commissie in Brussel ingediend moet worden, is in 2015 begonnen met een
inhaalsiag. Tevens is er aan projecten geen uitstel meer verleend.
Een groot deel van de vertraagde projecten is in 2015 afgerekend, waardoor een hogere
vrijval is ontstaan, dan in de afgelopen jaren.

De vrijval is als volgt over de over de vier geldstromen verdeeld:

* € 1.000
EZ Koers Noord 2007—2010 PiD 1.962
Transitie 2007-2010 1.812
OP EFRO 2007-2013 6.898
Rijkscofinanciering in OP EFRO
2007-2013 4.803
Totaal € 15.475

Teruggevorderde bedragen € 63 € 63
In 2014 zijn twee vorderingen op een project (het project is gefinancierd vanuit zowel het
EZ Koers Noord 2007-2010 PiD als het OP EFRO 2007-2013) ten bedrage van een totaal
van € 63.000 niet voorzien. De vorderingen zijn in 2015 ontvangen van begunstigden.
Deze ontvangsten worden gecorrigeerd op de teruggevorderde bedragen. Het bedrag van
de teruggevorderde bedragen is aan de vooruitontvangen bedragen onttrokken.

Mutaties vooruitontvangen
bedragen

€2.288 €4.152
De vrijval op toekenningen wordt verminderd met zowel de toekenningen aan projecten
als de teruggevorderde bedragen Dit saldo is onttrokken aan de mutaties
vooruitontvangen bedragen.

De onttrekking bestaat uit: * € 1.000
Bij: vrijval op toekenningen 15.475
Af: toekenningen aan projecten 17.700
Af: teruggevorderde bedragen 63
Per saldo onttrokken € 2.288

Algemeen 2015 2014

Overige kosten € 83 Ter identificat0
Onder de resultaatbestemming staat een onttrekking aan de reserves vai
betreft de afboeking van een niet terug te vorderen betaling aan een proj ct.
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Rente C 550 € 444
De rentebaten over de vier rekening-courant saldi bedragen in totaal € 550.000.

Mutaties reserves C 550 € 444
De ontvangen rente wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Resultaat bestemming,
onttrekking reserve € 83 € 400
Aan de reserve van de Transitiemiddelen is een bedrag van € 83.000 onttrokken.
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6.1 EZ Koers Noord 2007-2010 PiD
Overzicht van baten en lasten 2015

bedragen nO 1.000,- Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten baten saldo leeten beten saldo lasten beten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen een projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen -1.962 1.962 -3.700 3.700 -105 105

Teruggevorderde bedragen 47 -47 0 47 47
Mutaties vooruitontvangen bedragen -1.915 -1.915 -3.700 -3.700 -152 -152

Subtotaal projecten -1.915 -1.915 0 -3.700 -3.700 0 -152 -152 0

Algem een
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige koeten 0 0 0

Rente 70 70 60 60 85 85
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 70 70 0 60 60 0 85 85

Totaal saldo van baten en lasten -1.915 -1.845 70 -3.700 -3.640 60 -152 -67 85

Mutaties reserves 70 -70 60 -60 85 -85

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) -1.845 -1.845 0 -3.640 -3.640 0 -67 -67 0

Resulteatbestemmin9, onttrekking reeerve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) -1.845 -1.845 0 -3.640 -3.640 0 -67 -67 0
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6.2 Transitie 2007-2010
Overzicht van baten en lasten 2015

bedragen in€1.500 Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten beten saldo lasten beten saldo lasten beten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen een projecten 0 0 0
vrijvel op toekenningen -1.812 1.812 -800 800 -77 77

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Muteties vooruitontvengen bedragen -1.812 -1.812 -800 -800 -77 -77

subtotaal projecten -1.812 -1.812 0 -800 -800 0 -77 -77 0

Algem een
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 83 -83 0 0

Rente 179 179 200 200 72 72
Muteties vooruitontvengen uitvoeringskosten 0 0 400 -400

Subtotaal algemeen 83 179 96 0 200 200 400 72 -328

Totaal saldo van baten en lasten -1.729 -1.633 96 -800 -600 200 323 -S -328

Muteties reserves 179 -179 200 -200 72 -72

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) -1.550 -1.633 -83 -600 -600 0 395 -5 -400

Resulteetbestemming, onttrekking reserve 83 83 0 400 400

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) -1.550 -1.550 0 -600 -600 0 395 395 0
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6.3 OP EFRO 2007-2013
Overzicht van baten en lasten 2015

bedragen inEl050 Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 10.500 -10.500 0 0
vrijval op toekenningen -6.898 6.898 -8.000 8.000 -2.254 2.254

Teruggevorderde bedragen 16 -16 0 -16 16
Mutaties vooruitontvangen bedragen 3.618 3.618 -8.000 -8.000 -2.270 -2.270

Subtotaal projecten 3.618 3.618 0 -8.000 -8.000 0 -2.270 -2.270 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 183 183 160 160 141 141
Mutaties vooruitontvangen uitvoehngskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 163 183 0 160 160 0 141 141

Totaal saldo van baten en lasten 3.618 3.801 183 -8.000 -7.840 160 -2.270 -2.129 141

Mutaties reserves 183 -183 160 -160 141 -141

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 3.801 3.801 0 -7.840 -7.840 0 -2.129 -2.129 0

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 3.801 3.801 0 -7.840 -7.840 0 -2.129 -2.129 0
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6.4 Rijkscofinanciering in OP EFRO 2007-2013
Overzicht van baten en lasten 2015

bedragen innam Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toakanningen:

toakenningen aan projecten 7.200 -7.200 0 0
vrijval op toekenningen -4.803 4.803 -5.700 5.700 -1.653 1.653

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 2.3g7 2.397 -5.700 -5.700 -1.653 -1.653

subtotaal projecten 2.397 2.397 0 -5.700 -5.700 0 -1.653 -1.653 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 118 118 90 90 146 146
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 118 118 0 90 90 0 146 146

Totaal saldo van baten en lasten 2.397 2.515 118 -5.700 -5.610 90 -1.653 -1.507 146

Mutaties reserves 118 -118 90 -90 146 -146

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 2.515 2.515 0 -5.610 -5.610 0 -1.507 -1.507 0

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 2.515 2.515 0 -5.610 -5.610 0 -1.507 -1.507 0
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6.5 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013

Balans per 31 december 2015

Bedragen in € 1.000 6.1 6.2 6.3 6.4 Totaal

62 Koers Noord 2007- Rljkscohnanciertng in OP
2010 5W Transitle 2007-2010 op EFRO 2007-2013 EFRO 2007-2013 31-12-2015

Activa

Vaste activa
Materiële adiva 0: 0: 0. 0

Totaal vaste activa 01 01 g g

Vlottende acriva 1
Vordnnngon 7.553i 0( 8.470! 4.00 20.125
Rekening-cnurantvedrooding met pmvincie Groningen 7.954( 29.9001 27.1561, 23.173 58.165
Liquido middelen ol Ci. t! 0 0

Totaal olotteede acüoa lS.607t: ZS.SOOi:
35.629! 27.175 109.310

Totaal activa l5.6O7 29500i. 35.6281 27.175 108.310

PassiVa

Eigen vermogen
Algomonn reserves 1.9561 3t93 1.t501 1.32 7.940
Gemoliooord resultaat (voor bmtommirg) t -631 t! t -83

Totaal eigen vermogen 1.958. 3.510’ tOGO’. 1.329 7.857

Langlopende schulden .t

‘t
loow:tontvongno bedragen t! 0! t!
oeknnn:ngon 2361 -3.3421 -15.5611 -6.063 -26,750
otool voorvitontvangos bedragen 2361 -3.3421 -15.581( -5.053 -26,755

Voorultootvaogen uitvooringskoston t!. t!, t! g g

Totaal langlopende schulden 2361 -3.3421 -15.581 3.065 26.75P

Totaal vaste passina 2.1944 1691 -145214 -6.734 -19.893

Vlottende passlva 1 1:
Openstaande tonbenniogen 13.4131 29.732! 50.1491 33.909 127.2t3
Ouoëge sdruldeo t! 01: t! t t
teboning-courant t!, tj

Totaat viuttende passioa 13.413’, 29.732’! 50.1491 33.900 fl7.203

Totaal passiva 19.607’, pg.gooi, 38.628! 27475 109.3W
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Toelichting op de balans per 31 december 2015
6.5.1 Koers Noord en Operationeel Programma Noord—Nederland 2007-2013

bedragen le € 1.000 31 december 2015 31 december2014
5.1 6.2 6.3 1 6.4

EZ Koers Noord 2007- 1 Wjkscotleaeclerleg le
2010 Pl 0 Tracoltie 2007-2010 OP EFRO 2007-2013 OP EFRO 2007-2013 Totaal Totaal

Activa

‘obeerieoep RU6 en Eureoa
62 Koers Noord 2007- 2000 PiD 7653f 7653 5.653
Traeoitie 2007-2000 0 0
OP OFOO 2007-2003 6.470f 6.470 17.204
Rijkorofinandering looP OPRO 2007-2013 4.002 4,002 10.535

Saldo 31 december 7.653i ol 6.470i 4.99 20.52 37.79:

ds-eo te enorm een subsidies f
Saldo 0 janued Bot! of 520! 0 0.206 5.143
Voorziening -639f Of -504f 0 -0.143 -1.143
Afgeboekte eninbare vordering -39f -36 -46
Ontstane vorderingen 12f 46f 1.536f 490 2.067 609
Ontvongee -59f -7f -054f -491 -710 6
66tose veereineing f f -1.400f 0 -1.400 0
Seldo 31 december 63sf of 1.504f 0 2.543 1.206
Voorziening -639! 0! -1.9041 0 -2.543 -1.143

Saldo o! o! o! 0 6:

Saldo eorderie900 31 december 7.653! o! 6.470! 4.00 30.125 37.659

‘ekonleo-eau rent cearlncie Greeieeee
Saldo 1 januari 17 465! 33.172f 38.5371 22.13 111.63 110.99!
Saldo meoties .95351 -3.165f -11.679f 1.037 -23.352 63!
Overboekieg -63! 1 -03 0

raldo 31 december 7.954! 29.900! 27.156! fl.17 66.16! 110.631

Pasolva

loemene nceree !
Saldo 1 januari n.668! 3.4t4j 677j 1.211 7.390 7.346
Bij: rente boten/lasten 70f 579f 163f 116 550 444
uP: prujecten ! ! ! S 0
Af: onttmkking -83: -03 405

Saldo 31 december i.sss! 3.S10! 1.060! 1.329 7.65’ 7.39

‘nonuiroervaeoen boris-poen ! !
Toekenningen
Saldo 1 januari beschikbare middelen 525f .6.774! -22.403! -7.940 -37043 -37.106
Saldo 1 januari zo/gevallen tonze5gingen 552f 1.6201 00.490! 2.279 14.981 10,491

Saldo 1januarI 32:! -5 054! -10.963! -5.666 -22.462 -26.61

Mutasee 2025:
Aangewend zeer uitcoeringokeoten
Beschikbuar gestelde middelen Rijk en hurepa !
Overbeuel:ng van middelen -2.500f -2.000
Terzggeverdnrde bedragen -47f -16f -63 63
Aangegane verplichtingen f -50.SOOf -7.206 -17.700
Beochlkba ar voor citcondngokontnn f f 1
Vrijgevallen tonccgg:ngnn t 962! 5.602! 6.896! 4.003 15.479 4.009

Saldo 31 december 236! -3.342i -05.561! -6.963 -26.751 -fl.46

Specificatie:
Beschikbare middelen -1.515f -6.7745 -32.9605 -10.140 -96.00: -37.043
Vdjgeoallen toeeegglngnn 2.154! 3.432! 57360! 7.092 30.00: 14.16

Toebeenlegee 236! -2.342f -65.561] -6.063 -26.751 -fl.46

7oeeotaande toebaneleoen
Saldo t januad projecten 24.976f 34.512! B7.l43f 37.536 104.561 215.708
Bij: cerplicht:ngnn projecten f f OO.505f 7.200 17.700 S
Af: betal:ngen projecten -5 606f -3.368f -20.596! 5.5t0 -39.0W 47.00
Af: unjual pnotecten -t 962! 1.612! -6.0941 4.603 -55.47r 4.06

saldo 31 december 53.403! 29.7321 50346; 33999 127.20: 100.56

Ter identificatie
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7.0 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 regelingen
Overzicht van baten en lasten 2015 totaal

Bedragen in €1.555,-

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten
vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
Mutaties vooruitontvangen bedragen

Subtotaal projecten

Realisatie 2015
lasten baten saldo

1.187 -1.187
-4.687 4.687

13 -13
-3.487 -3.487

-3.487 -3.487 0

Begroting na wijziging 2015
lasten baten saldo

1.000 -1.000
-2.400 2.400

0
-1.400 -1.400

-1.400 -1.400 0

Realisatie 2014
lasten baten saldo

5.061 -5.061
-5.163 5.163

-64 64
-166 -166

-166 -166 0

Jaarrekening 2015 55 van 84

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0
0 0
1 5 7 2
0 0

Algemeen
Bijdragen is uitvoeringskosten:

Rijk
turopese Commissie
provincies
gemeenten
overige

Kosten:
uitvoehngskosten 0
overige kosten 0

Rente 4 4 0 2
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0

Subtotaal algemeen 4 4 0 2 3 1 5 7 2

Totaal saldo van baten en lasten -3.483 -3.483 0 -1.398 -1.397 1 -161 -159 2

Mutaties reserves 1 1 0 3 2 -1 7 5 -2

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) -3.482 -3.482 0 -1.395 -1.395 0 -154 -154 0

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) -3.482 -3.482 0 -1.395 -1.395 0 -154 -154 0

Ter identificatie
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7.0.1 Koers Noord en Operationeel Programma
Noord—Nederland 2007-2013 regelingen
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2015

Projecten 2015 2014

Toekenningen aan projecten C 1.187 € 5.061
Bij alle regelingen, die vanuit het Koers Noord en het OP EFRO 2007-2013 worden
gefinancierd, behalve de NIOF 2013, is er geen subsidiebudget meer beschikbaar. Bij de
NIOF 2013 is in 2015 een totaalbedrag van € 1,2 miljoen aan 70 projecten toegekend.

Vrijval op toekenningen C 4.687 € 5.163
De vrijval is als volgt samengesteld:

* € 1.000
IPR 2008 en 2009 1.711
NIOF 2010, 2010 en 2013 2.976
HRM+ 2009, 2010 0
Totaal C4.687

Teruggevorderde bedragen € 13 € 64
In 2014 zijn twee vorderingen ten bedrage van € 64.000 voorzien. Van deze vorderingen
is in 2015 € 22.000 terugbetaald. Dit bedrag wordt gecorrigeerd op de teruggevorderde
bedragen. Ultimo 2015 is voor een bedrag van € 9.000 geen voorziening wegens oninbaar
noodzakelijk geacht. Het bedrag van de teruggevorderde bedragen (€ 9.000 minus
€ 22.000) is aan de vooruitontvangen bedragen onttrokken.

Mutaties vooruitontvangen
bedragen € 3.487 € 166
De vrijval op toekenningen wordt verminderd met zowel de toekenningen aan projecten
als de teruggevorderde bedragen Dit saldo is toegevoegd aan de mutaties
vooruitontvangen bedragen.

De toevoeging bestaat uit: * € 1.000
Bij: vrijval op toekenningen 4.687
Af: toekenningen aan projecten 1.187
Af: teruggevorderde bedragen 13
Per saldo toegevoegd € 3.487

Algemeen 2015 2014

Rente €0 €2
In 2015 is de rentelast over de drie rekening-courant saldo’s vrijwel nihil.

Mutaties reserves € 0 € 2
De betaalde rente wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Ter identificatie
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7.1 Investeringspremieregeling 2008 en 2009
Overzicht van baten en lasten 2015

Bedragen int 1.555r Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten beten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen -1.711 1.711 -900 900 -1.221 1.221

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Muteties vooruitontvangen bedragen -1.711 -1.711 -900 -900 -1.221 -1.221

subtotaal projecten -1.711 -1.711 0 -900 -900 0 -1.221 -1.221 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeHngskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 3 3 2 -2 7 7
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

subtotaal algemeen 0 3 3 2 0 -2 0 7 7

Totaal saldo van baten en lasten -1.711 -1.708 3 -898 -900 -2 -1.221 -1.214 7

Mutaties reserves 3 -3 2 2 7

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) -1.708 -1.708 0 -898 -898 0 -1.214 -1.214 0

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) -1.708 -1.708 0 -898 -898 0 -1.214 -1.214 0
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Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten
vrijval op toekenningen

Teruggevorderde bedragen
Mutaties vooruitontvangen bedragen

subtotaal projecten

Realisatie 2015
lasten baten saldo

1.187 -1.187
-2.g76 2.g76

13 -13
-1.776 -1.776

-1.776 -1.776 0

Begroting na wijziging 2015
lasten baten saldo

1.000 -1.000
-1.500 1.500

0
-500 -500

-500 -500 0

Realisatie 2014
lasten baten saldo

5.061 -5.061
-3.516 3.516

-64 64
1.481 1.481

1.481 1.481 0
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7.2 Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2008, 2010 en 2013
Overzicht van baten en lasten 2015

eearagen in € s.ese,

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk
Europese Commissie
provincies
gemeenten
overige

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0
overige kosten 0 0

Rente 4 -4 2 2 5
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

subtotaal algemeen 4 0 -4 0 2 2 5 0 -s

Totaal saldo van baten en lasten -1.772 -1.776 -4 -500 -498 2 1.486 1.481 -5

Mutaties reeerves 4 4 2 -2 5 5

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) -1.772 -1.772 0 -498 -498 0 1.486 1.486

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) -1.772 -1.772 0 -498 -498 0 1.486 1.486

0
0
0
0
0

0

Ter identificatie
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7.3 Human Resource Management plus 2009 en 2010
Overzicht van baten en lasten 2015

Bedragen in€1055,- Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten baten saldo lasten beten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen 0 0 -426 426

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 0 -426 -426

Subtotaal projecten 0 0 0 0 0 0 -426 -426 0

Algem een
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 o
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 1 1 1 1 0
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 1 1 0 1 1 0 0 0

Totaal saldo van baten en lasten 0 1 1 0 1 1 -426 -426 0

Mutaties reserves 1 -1 1 -1 0

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 1 1 0 1 1 0 -426 -426 0

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 1 1 0 1 1 0 -426 -426 0
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7.4 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 regelingen

Balans per 31 december 2015

Bedragen in € 1.000 7.1 7.2 7.3 Totaal

NIOF 2008, 2010 en
IPR 2008 an 2009 2013 HRM+ 2009 en 2010 31-12-2015

Activa

Vaste adiva
Materiële activa 0i Ot 0 0

Totaal vaste activa Ot Ot 0 0

Vlottende activa
Vorderingen 7.599) 8.343 360 16.302
Rekening-tourantverhouding met provincie Groningen 417 -2.201 143 -1.641
Liquide middelen 0 01 0 0

Totaal vlottende activa 8.0161 6.1421 503 14.661

Totaal activa 8.016i. 6.142). 503 14.661

Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserves 10 -9t 1 2
Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0) 01 0 0

Totaal eigen vermogen lOt -91 1 2

Langlopende schulden
Voowitontvangen bedragen al o: 0
Toekenningen 7.0541• 2.659) 502 10.215
Totaal vooruitontvangen bedragen 7.054) 2.659) 502 10.215

Voorvitontvangen uitvoeringskosten al 0 0

Totaal langlopende schulden 7.054) 2.659) 502 10.215

Totaal vaste passiva 7.064!: 2.650) 503 10.217

Vlottende passiva
Openstaande toekenningen 952j 3.4921J 0 4.44
Overige schulden 01 01 0
Rekening-courant 0) 0) 0 0

Totaal vlottende passiva 952) 3.4921 0 4.444

Totaal passiva 8.0161 6.1421 503 14.661

Ter identificatie
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Toelichting op de balans per 31 december 2015
7.4.1 Koers Noord en Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 regelingen

Bedragen in € 1.000 31 december 2015 31 december 2014
7.1 7.2 7.3

NIO 2005, 1010 en
IPR 2008 en 2009 2013 HRM+ 2009 en 2010 Totaal Totaal

Activa

Vorderingen Rijk en Europa
EZ Koers Noord 2007 - 2010 P1D
Transitie 2007-2010 6.3821 6.382 6.382
OP EFRO 2007-2013 3.50h 1.565i 180 5.545 5.54
Rijkscoflnanciering in OP EFRO 2007-2013 3.799i 3461 180 4.325 4.325

Saldo 31 december 7.599i 8.293i 35fl 16.25’ 16.25’

eruo te ontvangen subsidies
Saldo 1 januari 01 2521 13 265 363
Voorziening 01 -1881 -13 -201 -363
Afgeboekte oninbare vordering al. -141 0 -14 -126
Ontstane vorderingen 3 2011 0 204 47
Ontvangen -31 -1611 0 -164 -19
Mutatie voorziening 01, -401 0 -40 162
Saldo 31 december 01 2781 13 291 265
Voorziening Ol. -2281 -13 -241 -201

Saldo ol SO 0 5 64

Saldo vorderingen 31 december 7.59g1 8.3431 36fl 16.30’ 16.31F

lekenino-courant provincie Groningen
Saldo 1 Januari 7641, 1.6281 147 2.53 -1.920
Saldo mutaties -3471 3.829i, -4 -4.18 4.45’
Overboeking i. 0 0

‘;8ldo 31 december 4171 -2.201 143 -1.641 2.539

Passiva

llgemene reserve
Saldo 1 januari i -Si 0 2 0
Bij: rente baten/lasten 31 -41. 1 0 2
Af: projecten
Bij: overboeking 0 0

Saldo 31 december tol 0 2

oonhitontvpnQefl bedragen
Toekenningen l. 1:
Saldo 1 januari beschikbare middelen 6.6081: 15.8611 -841 -23.310 -18.313
Saldo 1 januari vhjgevallen toezeggingen 11.gSli 16.7441 1.343 30.038 24.875

Saldo 1 januari 5.3431 8831 502 6.728 6.552

Mutaties 2015:
Aangewend voor uitvoeringskosten
Beschikbaar gestelde middelen Rijk en Europa 0 0
Overheveling van middelen 0 0
Teruggevorderde bedragen -l3i -13 64
Aangegane verplichtingen -1.1871 -1.187 -5.051
Beschikbaar voor uitvoeringskosten 1 0 0
Vrijgevallen toezeggingen 1.711i 2.9761 4.687 5.163

Saldo 31 december 7Q54l 2.659 502 10.215 6.721

Specificatie:
Beschikbare middelen -6.6081 -17.0611 -841 -24.51: -23.310
Vrijgevallen toezeggingen 13.6621 19.7201 1.343 34.729 30.031

Toekenningen 7.OS4l. 2.6591. 502 10.215 6.721

benstaande toekenningen
Saldo 1 januari projecten 3.0131, 9.1071. 5 12.125 19.089
Bij: verplichtingen projecten 1.1871. 1.187 5.061
Af: betalingen projecten -3101 -3.8261 -5 -4.181 -6.862
Af: vrijval projecten -1.711l -2.9761 0 -4.687 -5.163

Saldo 31 december 952l• 3.4921. 0 4.444 12.125

Ter identificatie
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8.0 Uitvoeringskosten
Overzicht van baten en lasten 2015 totaal

Bedragen mc 1.000 Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 0 0
vrijvel op toekenningen 0 0 0

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Muteties vooruitonWangen bedragen 0 0 0

Subtotaal projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 743 743
Europese Commissie 0 0 4.141 4.141
provincies 4.620 4.620 3.127 3.127 2.957 2.957
gemeenten 426 426 431 431 451 451
overige 765 765 595 595 194 194

Kosten:
uitvoeringskosten 7.585 -7.585 7.595 -7.595 7.372 -7.372
overige kosten 0 0 0

Rente 1 22 21 26 26 62 -62
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 1.774 1.774 3.442 3.442 1.661 147 -1.514
Overboeking uit reserves 0 0 400 400

Subtotaal algemeen 7.586 7.607 21 7.595 7.621 26 g.ogs 9.033 -62

Totaal saldo van baten en lasten 7.586 7.607 21 7.595 7.621 26 9.095 9.033 -62

Mutetiss reserves 22 1 -21 26 -26 62 62

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 7.608 7.608 0 7.621 7.621 0 9.095 9.095 0

Resulteetbestemming, onttrekking reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 7.608 7.608 0 7.621 7.621 0 9.095 9.095 0
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8.0.1 Uïtvoerîngskosten
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2015

De tekst van de in dit hoofdstuk opgenomen uitvoeringskosten voor het jaar 2015 dient
gelezen te worden met inachtneming van de volgende uitgangspunten:
• in 2015 worden de uitvoeringskosten van het SNN conform voorgaande jaren als één

geheel gepresenteerd. De kosten van de SER Noord-Nederland zijn zowel afzonderlijk
begroot en geregistreerd, zodat het mogelijk blijft om richting subsidieverstrekker SER
verantwoording af te kunnen leggen;

• relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging 2015 of de cijfers van
2014 worden nader toegelicht.

Algemeen 2015 2014

Provincies € 4.620 € 2.957
De bijdrage van de provincies is als volgt samengesteld. De provincies leveren een
jaarlijkse bijdrage in de uitvoeringskosten. Voor 2015 is deze bijdrage vastgesteld op
€ 1,6 miljoen.

2015 2014
* € 1.000 * € 1.000

Drenthe 534 536
Fryslân 533 536
Groningen 533 536
Subtotaal 1.600 1.608

Daarnaast leveren de provincies bijdragen voor de uitvoering van specifieke
dienstverlening:

2015 2014
* € 1.000 * € 1.000

STINAT 23 44
STINAG 26 34
STINAF 31 43
STINAF II 16 133
SIEEB 0 45
IEBB -1- 5 87
FEP 2013-20 15 199 265
IAD Drenthe 0 3
lAG Groningen 25 0
Mobiliteitsfonds 15 15
Fryslân Fernijt IV 159 110
TEP 2014 13 231
GEP 2015 16 33
Interimregeling Waardevermeerdering 1.444 135
RIG 2014 95 20
Sectorplan Groningen: Groningen op voorsprong 408 47
Sectorplan Drenthe: Ruimte voor ontwikkeling 58 16
Zonnelening Drenthe 177 88
POP3 — bijdrage Drenthe 27 0
POP3 — bijdrage Fryslân 27 0
POP3 — bijdrage Groningen 26 0
VIA — bijdrage Drenthe 80 0
VIA — bijdrage Fryslân 80 0
VIA — bijdrage Groningen 80 0
Subtotaal specifieke dienstverlening € 3.020 Ter identia9
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Gemeenten € 426 € 451
Met de vier grote gemeenten (Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen) is een
forfaitaire bijdrage in de uitvoeringskosten afgesproken met een indexatie van 3,5% per
jaar. Daarnaast is er van een gemeente een bijdrage ontvangen voor de uitvoering van
specifieke dienstverlening.

De verdeling over de vier grote gemeenten is als volgt:
* € 1.000

Gemeente Assen 74
Gemeente Emmen 121
Gemeente Groningen 121
Gemeente Leeuwarden 103
Subtotaal 419

Bijdrage voor specifieke dienstverlening:
Gemeente De Wolden (SEEB-regeling en
Duurzaamheidsregeling) 2
Subtotaal 7

Totaal €426

Overige € 765 € 194
In 2015 zijn hier de volgende bijdragen opgenomen:

* € 1.000
Bijdrage SER voor SER Noord-Nederland 145
Bijdrage website Europa om de Hoek 60
Bijdrage uitvoeringskosten VIA 240
Bijdrage uitvoeringskosten MIT 320
Totaal € 765

De provincies hebben in 2015 meer regelingen dan begroot door het SNN laten uitvoeren.
Ten opzichte van de begroting vallen de werkelijke bijdragen van de provincies per saldo
€ 1,5 miljoen hoger uit en ten opzichte van 2014 € 1,7 miljoen. Het grootste deel van
deze toename is toe te schrijven aan de Interimregeling Waardevermeerdering
(€ 1,3 miljoen toename ten opzichte van 2014).

Zoals hieronder uit de specificatie van de kosten blijkt, kon het extra werk door verdere
digitalisering en efficiencyverbetering zonder noemenswaardige kostenstijging ten
opzichte van 2014 en de begroting na wijziging 2015 worden uitgevoerd.

Specificatie uitvoerings- Realisatie Begroting na Realisatie 2014

kosten 2015 wijziging 2015

Uitvoeringskosten C 7.585 € 7.595 7.372

Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014
* C 1.000 * C 1.000 * € 1.000

Dienstverlening 3.716 3.782 2.907
Public affairs 1.105 1.133 1.688
Staf 2.479 2.383 2.485
SER Noord-Nederland 285 297 292
Totaal € 7.585 € 7.595 € 7.372

Ter identificatie
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Naast de gerealiseerde kosten in 2015 en 2014 zijn
van de begroting na wijziging 2015 opgenomen.

Kosten dienstverlening

in de kolom begroting 2015 de cijfers

€3.716 €3.782

Begroting 2015
* € 1.000

3.24$
60
79

€ 3.387

Realisatie 2014
* € 1.000

2.441
0

78
€ 2.519

Kosten voorlichting, jaarverslagen,
vergaderingen
Accountantscontrole projecten
Inhuur deskundigheid

______
______

_____

Subtotaal overige kosten

Totaal dienstverlening € 3.716

Op totaalniveau laten de kosten van de afdeling dienstverlening ten opzichte van de
begroting een voordeel zien. Ten opzichte van 2014 zijn de salariskosten met bîjna
€ 800.000 (30%) gestegen. Deze stijging is veroorzaakt doordat de provincies in 2015
meer regelingen door het SNN hebben laten uitvoeren, waarvoor extra personeelsleden
moesten worden ingehuurd. Omdat deze groei van het takenpakket was voorzien, is de
afwijking ten opzichte van de begroting gering.

De kosten van studie en opleiding zijn hoger zowel ten opzichte van de begroting als ten
opzichte van 2014. De afgelopen jaren bleven deze kosten telkens ruim binnen de
begroting, maat in 2015 is een inhaalslag gemaakt door met name teambijeenkomsten te
organiseren.

De reis-, verblijf- en representatiekosten zijn € 61.000 hoger dan begroot. Deze
overschrijding is met name veroorzaakt door hoger dan begrote reis- en verblijfkosten in
verband met controles ter plaatse en bed rijfsbezoeken.

Ten opzichte van zowel 2014 als de begroting zijn er aanzienlijk minder kosten gemaakt
voor de accountantscontrole van subsidieprojecten. De controlewerkzaamheden in
verband met eindafrekeningen van projecten zijn meer dan voorheen door eigen en
ingehuurde medewerkers uitgevoerd.

Kosten public affairs € 1.105 € 1.133 € 1.688
In hoofdlijnen bestaan de kosten van het team public affairs (lobbyisten, Europese
samenwerking en bestuurs- en managementondersteuning) uit:

Personeelskosten
Salariskosten
Studie en opleiding
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten bestuur
Adviseur bestuur
Subtotaal personeelskosten

Realisatie 2015
* € 1.000

737
1$
94

0
0

€ 849

Begroting 2015
* € 1.000

679
7

115
20

0
€ 821

Realisatie 2014
* € 1.000

1.256
0

101
1

Huisvesting public affairs
Den Haag en Brussel
Contributie CPMR
Kantoorkosten bestuur

94
25

15 10

Personeelskosten
Realisatie 2015

* € 1.000
3.233Salariskosten

Studie en opleiding 80
Reis-, verblijf- en representatiekosten 140
Subtotaal personeelskosten € 3.453

2.907

58
128
77

€ 263

80
250

65
€ 395

€ 3.782

36
242
110

€ 388

€ 2.907

92
26

25
€ 1.383

Jaarrekening 2015



Externe opdrachten en onderzoeken 70 100 31
Communicatie en evenementen 51 60 87
Organiseren bijeenkomsten 2 23 -1- 2
Europese samenwerking 0 0 50
Subtotaal overige kosten € 256 € 312 € 305

Totaal public affaïrs € 1.105 C 1.133 € 1.688

De kosten van public affairs zijn in 2015 lager dan de begrote kosten en aanzienlijk lager
dat dan de kosten in 2014. De voornaamste oorzaak van de aanzienlijk lagere
personeelskosten ten opzichte van 2014 is de overheveling van communicatie- en
secretariële medewerkers naar de afdeling staf en van de medewerkers
programmabeheer naar de afdeling dienstverlening. Deze mutaties vonden plaats om een
betere verantwoording van kosten aan de verstrekkers van Europese- en Rijksmiddelen
mogelijk te maken.

De reis- en verblijfkosten laten ten opzichte van de begroting een voordeel zien van ruim
€ 20.000. Dit wordt verklaard doordat de pensionkosten, die onder deze kostensoort zijn
begroot, bij de salariskosten verantwoord zijn. Voor representatiekosten bestuur was een
bedrag van € 20.000 begroot, maar hiervoor zijn geen kosten gemaakt.

De hoger dan begrote personeelskosten worden gecompenseerd door de lagere overige
kosten. Er is in 2015 met name minder dan begroot uitgegeven aan externe opdrachten
en onderzoeken.

Kosten staf € 2.479 € 2.383 € 2.486
In hoofdlijnen bestaan de kosten van het team staf (directie, financiën, juridische zaken,
personeel en Organisatie, communicatie en facilitaire zaken) uit:

Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014
Personeelskosten * € 1.000 * C 1.000 * € 1.000
Salariskosten 1.369 1.388 1.235
Studie en opleiding 34 8 83
Inhuur provincie Groningen
Financiën en P&O 73 72 72
Diverse personeelskosten 90 90 84
Subtotaal personeelskosten € 1.566 € 1.558 € 1.474

Huisvestingskosten 182 145 304
Inhuur externe deskundigheid 35 30 51
Adviescommissies bezwaar/beroep 9 19 10
Automatisering en innovatie van
bedrijfsvoering 491 425 387
Overige kantoorkosten 133 110 177
Aanschaffingen kantoormeubilair 2 36 22
Accountantscontrole jaarrekening 61 60 60
Subtotaal overige kosten C 913 € 825 € 1.011

Totaal staf € 2.479 C 2.383 C 2.485

De werkelijke kosten van de staf vallen ten opzichte van de begroting na wijziging 2015
hoger uit en zijn nagenoeg gelijk aan 2014. De personeelskosten zijn in lijn met de
begroting, maar zijn hoger dan in 2014 in verband met de hiervoor gememoreerde
overheveling van personeelsleden van public affairs.

De belangrijkste afwijking van de begroting is te zien bij de kosten van a
innovatie bedrijfsvoering. De overschrijding van de begroting bedraagt € 6ri8oung Accountants LLP
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Een belangrijk deel van deze kosten (€ 57.000) betreft echter kosten van automatisering
die zijn doorbelast in het kader van de arbeidsmarktregelingen. Hier staan dus elders
inkomsten tegenover en na deze doorbelasting zijn de kosten nagenoeg conform de
begroting. In 2015 zijn de investeringen in het CRM-systeem, het zakelijk e-loket ten
behoeve van het indienen van subsidieaanvragen en het landelijke
subsidiemanagementsysteem geactiveerd. Op deze investeringen is in 2015 voor het
eerst partieel afgeschreven.

De kosten voor huisvesting overschrijden de begroting met € 37.000. Dit wordt
hoofdzakelijk verklaard door een doorbelasting van de kosten van catering en
koffievoorzieningen. Deze naheffing werd pas in de loop van 2015 na de aanbesteding van
de catering bekend en door de verhuurder doorbelast.

Kosten SER Noord-Nederland C 285 € 297 € 292
In hoofdlijnen bestaan de kosten van SER-Noord-Nederland uit:

Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014
* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Personeelskosten 158 201 192
Huisvestingskosten 19 18 19
Externe opdrachten en onderzoeken 52 35 25
Overige kosten 56 43 56
Totaal € 285 € 297 € 292

Vervolg algemeen 2015 2014

Rente €21 -/-€62
Betreft het saldo van betaalde en ontvangen rente over de rekeningcourant verhouding
met de provincie Groningen.

Mutatie vooruitontvangen
uitvoeringskosten -1- € 1.774 € 1.514
Het saldo van de werkelijke uitvoeringskosten en de ontvangen bijdragen is onttrokken
aan de vooruitontvangen uitvoeringskosten en bestaat uit:

Reguliere biidraaen: * € i.ooo
Bijdrage provincies 4.620
Bijdrage gemeenten 426
Bijdrage SER 145
Diversen 620
Subtotaal € 5.811

Af: uitvoeringskosten € 7.585

Per saldo onttrokken € 1.774

Mutaties reserves € 21 € 62
De mutaties reserves bestaat uit de ontvangen rente.

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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8.1 Uitvoeringskosten

Balans per 31 december 2015

Bedragen in€1.000 8.1 8.2 Totaal

SNN SER Noord-Nederland 31-12-2015

Activa

Vaste activa
Materiële activa 288i 0 288

Totaal vaste activa 288f 0 288

Vlottende activa
Vorderingen 12.567 63 12.630
Rekening-courantverhouding met provincie Groningen 3.070 -316 2.754
Liquide middelen 0 0 0

Totaal vlottende activa 15.637 -253 15.384

Totaal activa 1592i -253 15.672

Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserves 11. -1 10
Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) o( 0 0

Totaal eigen vermogen 11 -1 10

Langlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen 0 0 0
Toekenningen 0 0 0
Totaal vooruitontvangen bedragen 0 0 0

Vooruitontvangen uitvoeringskosten 14.704( -286 14.418

Totaal langlopende schulden 14.7041 -286 14.418

Totaal vaste passiva 14.715i. -287 14.428

Vlottende passiva
Openstaande toekenningen 0( 0 0
Overige schulden 1.210 34 1.244
Rekening-courant 0. 0 0

Totaal vloftende passiva 1.210( 34 1.244

Totaal passiva 15.925 -253 15.672

Ter identificatie
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Activa
Materiele vaste activa
Kantoorinventaris 34 0
Automatisering

254

_____________________ _____________________

59
Totaal materiële vaste activa

‘Forderinoen Rijk en Eurooa

Uitvoeringskosten
Europese Commissie in OP EFRO 2014-2020
Rijkscoflnanciering in OP EFRO 2014-2020
Regelingen EFRO 2014-2020

___________________________________________
_____________________ _____________________

Totaal Operationeel Programma 2014-2020

______________________________________
__________________ __________________

Koers Noord Transitie
OP EFRO 2007-2013
Rijskcofinanciering in OP EFRO

_______________________________________________
______________________ ______________________

Totaal Koers Noord/OP 2007-2013

______________________________________
__________________ __________________

9ndragen in uitveringskosten en SER
Provincie Orenthe
Provincie Fryslân
Provincie Groningen
REP - SNN
Gemeente De Wolden/Hoogeveen

___________________________________________
_____________________ _____________________

Totaal provincies, gemeenten en REP-SNN

______________________________________
__________________ __________________

‘eruo te ontvangen subsidies
Saldo 1 januari
voorziening
tgeboekte oninbare vordering
Ontstane vorderingen
Ontvangen
1utatie voorziening
Saldo 31 december
toorziening

_______________________________________________
______________________ ______________________

Saldo

_________________________________________
___________________ ___________________

)veriae vorderingen
:ompensabele BTW
‘1og te ontvangen bijdragen in kosten
oomitbetaalde kosten

____________________________________________
_____________________ _____________________

Totaal overige vorderingen

____________________________________________
_____________________ _____________________

Totaal vorderingen

______________________________________
__________________ __________________

ekenina-courant provincie Groningen
Saldo 1januari
Saldo mutaties

____________________________________________
_____________________ _____________________

Saldo 31 december

______________________________________
__________________ __________________

taldo

Toelichting op de balans per 31 december 2015
8.1.1 Uitvoeringskosten

ledragen in € 1.000 31 december 2015 31 decembei 2014
8.1 8.2

SNN SER Noord-Nederland Totaal Totaal

34
254

28R 28R 59

4.063i 4.063 4.102
6321 632 706
2401 240 0

4.9351 0 4.935 4.808

7781 778 778
747i 747 747
499i 499 499

2.024i 0 2.024 2.024

1061 106 138
261 26 10

2941 294 162
4.5801 4.580 4.610

ii 1 7
5.007i 0 5.007 4.922

8871 887 1.239
-8871 -887 -1.239
-1371 -137 -352

67ij 67 0
al o 0

7Oij 70 352
817i 817 887

-8171 -817 -887

0 0 0

563 39 602 483
33i 24 57 65

5l 5 33

601 63 664 581

12.5671 63 12.630 12.33S

4.598hi -147 4.451 6.936
-1.5281 -169 -1.697 -2.485

3.0701 -316 2.754 4.451

0 0 0

Ter identificatie
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Toelichting op de balans per 31 december 2015
8.1.1 Uitvoeringskosten

Bedragen in € 1.000 31 december 2015 31 december 2014
8.1 8.2

SNN SER Noord-Nederland Totaal Totaal
Passiva

algemene reserve
Saldo 1 januari -311 0 -31 31
Bij: rente baten/lasten 22i -1 21 —63
Bij: overboeking i.v.m. afsluiting regelingen derden 20i 20 0
Resultaat voor bestemming 0 0

Saldo 31 december 111 - 10

Langlopende schulden

/ooruitontvanaen uitvperinpskpsten
Saldo per 1 januari 16.339i -147 16.192 14.678
Bij: Europese Commissie in OP EFRO 2014-2020 Ol. 1 4.141
Bij: Rijkscoflnanciering in OP EFRO 2014-2020 0 0 743
Bij: provincies 4.620l. 4.620 2.957
Bij: gemeentes 426h 426 451
Bij : SER i. 145 145 145
Bij: algemene reserve Transitie Oh 1 400
Bij: diversen 620i 620 49
Af: uitvoeringskosten 7.30h 284 7.585 7.372

Saldo per 31 december 14.7041 -286 14.418 16.l9

veriae schulden
Mobiliteitsfonds i, 0 0
Vooruitontvangen bedragen 472 472 27
Nog te betalen bedragen 738h 34 772 657

Saldo 31 december 1.210l. 34 1.24h 684

Ter identificatie
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9.0 Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten
Overzicht van baten en iasten 2015

gedragen in€1.555,- Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Projecten
Toekenningen:

toakenningen aan projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen 0 0 0

Taruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 0 0

subtotaal projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 0 0 0

Kosten:
uitvoeringskosten 0 0 0
overige kosten 0 0 0

Rente 3 3 26 26 37 37
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0 0

Subtotaal algemeen 0 3 3 0 26 26 0 37 37

Totaal saldo van baten en lasten 0 3 3 0 26 26 0 37 37

Mutaties reserves 3 -3 26 -26 37 -37

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 3 3 0 26 26 0 37 37 0

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 3 3 0 26 26 0 37 37 0

Jaarrekening 2015 71 van 84
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9.0.1 Regelingen en werkzaamheden voor provincies en
gemeenten
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2015

Een aantal regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten is in 2015
afgerekend en administratief afgerond. Daarbij zijn de resterende algemene reserves ten
gunste van de algemene reserve van de uitvoeringskosten overgeboekt. De resterende
terugvorderingen op begunstigden worden onder aftrek van de gevormde voorziening
voor oninbaarheid eveneens overgeboekt naar de uitvoeringskosten. Daar wordt de
financiële afwikkeling verder bewaakt.

Algemeen 2015 2014

Rente C3 €37
Dit betreft de ontvangen rente over de bij de provincie Groningen uitstaande rekening-
courant tegoeden van de regelingen en werkzaamheden, die het SNN uitvoert voor
provincies en gemeenten.

Mutaties reserves C 3 € 37
De ontvangen rente ad € 3.000 wordt aan de algemene reserve toegevoegd.

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP
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9.1 Regelingen en werkzaamheden voor provincies en
gemeenten

Balans per 31 december 2015

Bedragen in € 1.000 9.1 Totaal
flC9CI II ICI t CII

werkzaamheden voor
provincies en
gemeenten 31-12-2015

Activa

Vaste activa
Materiële activa 0 0

Totaal vaste activa 0 0

Vlottende activa
Vorderingen 0 0
Rekening-courantverhouding met provincie Groningen 11.891 11.891
Liquide middelen 35 35

Totaal vlottende activa 11.926 11.926

Totaal activa 11.926 11.926

Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserves 20 20
Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 0 0

Totaal eigen vermogen 20 20

Langlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen 0 0
Toekenningen 0 0
Totaal vooruitontvangen bedragen 0 0

Vooruitontvangen uitvoeringskosten 0 0

Totaal langlopende schulden 0 0

Totaal vaste passiva 20 20

Vlottende passiva
Openstaande toekenningen 0 0
Schulden aan derden wegens uitvoering regelingen 11.871 11.871
Rekening-courant 0 0
Overige schulden 35 35

Totaal vloftende passiva 11.906 11.906

Totaal passiva 11.926 11.926

Ter identificatie
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Toelichting op de balans per 31 december 2015
9.1.1 Regelingen en werkzaamheden voor provincies en gemeenten

Bedragen in € 1.000 31 december 2015 31 december 2014
9.1

Regelingen en
werkzaamheden voor

provincies en
gemeenten Totaal Totaal

Activa

Vorderingen orovincies en oemeenten
Provincie Groningen 0 0 379

Saldo 31 december 0 0 379

Teruu te ontvangen subsidies
Saldo 1 januari 68 68 49
Voorziening -68 -68 -49
Afgeboekte oninbare vordering -69 -69 0
Ontstane vorderingen 18 18 59
Ontvangen -11 -11 -40
Mutatie voorziening 62 62 -19
Saldo 31 december 6 6 68
Voorziening -6 -6 -68

Saldo 0 0 0

Saldo vorderingen 31 december 0 0 379

Rekenino-courant provincie Groningen
Saldo 1 januari 8.823 8.823 5.509
Saldo mutaties 3.088 3.088 3.314
Overboeking -20 -20 0

Saldo 31 december 11.891 11.891 8.823

?ekening-courant ABN Amro Bank
Saldo 1 januari 35 35 35
Saldo mutaties 0 0 0

Saldo 31 december 35 35 35

Passiva

Algemene reserve
Saldo 1 januari 37 37 0
Bij: rente baten/lasten 3 3 37
Af: onttrekking reserve 20 20 0

Saldo 31 december 20 20 37

)verige schulden
Schuld Drenthe inzake sedorplan Drenthe 100 100 1.955
Schuld Fryslân inzake STINAF, STINAF II en FEP 2013

2015 2.828 2.828 4.063
Schuld Groningen inzake WVM, IAG4, RIG 2014 en
2015 en sectorplan Groningen 8.802 8.802 2.900
Schuld gemeente De Wolden 122 122 144
Schuld gemeente Hoogeveen 19 19 103
Nog te verrekenen rente provincies 35 35 35

Saldo 31 december 11.906 11.906 9.200

Ter identificatie
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Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht van baten en lasten uitvoeringskosten SER Noord-Nederland

Bijlage 2 Lijst van afkortingen

Bijlage 3 CBS SiSa

Bijlage 4 Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
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Bijlage 1 Uitvoeringskosten SER Noord-Nederland
Overzicht van baten en lasten 2015 totaal

Bedragen int 5.555 Realisatie 2015 Begroting na wijziging 2015 Realisatie 2014
Lasten Beten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Beten Saldo

Projecten
Toekenningen:

toekenningen aan projecten 0 0 0
vrijval op toekenningen 0 0 0

Teruggevorderde bedragen 0 0 0
Mutaties vooruitontvangen bedragen 0 0 0

subtotaal projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemeen
Bijdragen in uitvoeringskosten:

Rijk 0 0 0
Europese Commissie 0 0 0
provincies 0 0 0
gemeenten 0 0 0
overige 145 145 145 145 145 145

Kosten:
uitvoeringskosten 284 -284 297 -297 292 -292
overige kosten 0 0 0

Rente 1 -1 0 0
Mutaties vooruitontvangen uitvoeringskosten 13g 139 152 152 147 147

Subtotaal algemeen 285 284 -1 297 297 0 292 292 0

Totaal saldo van baten en lasten 285 284 -1 297 297 0 292 292 0

Mutaties reserves 1 1 0 0

Gerealiseerd resultaat (voor bestemming) 285 285 0 297 297 0 292 292 0

Resultaatbestemming, onttrekking reserve 0 0 0

Gerealiseerd resultaat (na bestemming) 285 285 0 297 297 0 292 292 0

)aarrekening 2015 76 van 84
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Vervolg bïjlage 1

Uitvoeringskosten SER Noord-Nederland
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2015

Algemeen 2015 2014

Overige C 145 € 145
De overige bijdragen bestaat uit een bijdrage van de SER in de kosten van SER Noord-
Nederland.

Uitvoerïngskosten € 284 € 292
De kosten zijn als volgt over de verschillende kostensoorten verdeeld:

2015 2014
* € 1.000 * € 1.000

Personeelskosten 157 192
Huisvestingskosten 19 19
Automatiseringskosten 3 12
Overige kantoorkosten 26 19
Kosten externe opdrachtverlening 60 27
Algemene kosten 19 23
Totaal 284 292

Rente €1 €0
Betreft de betaalde rente over het negatieve saldo van de rekening-courant bij de
provincie Groningen.

Mutaties vooruitontvangen € 139 € 147
u itvoeri ngskosten
In 2015 worden de uitvoeringskosten gefinancierd door het tekort van € 139.000 aan de
vooruitontvangen uitvoeringskosten te onttrekken.

Mutaties reserves € 1 € 0
De betaalde rente wordt aan de algemene reserve onttrokken.

Ter identificatie
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Bijlage 2 Lijst van afkortingen

BBV Besluit Begroting en Verantwoording
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CPMR Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe
DB-SNN Dagelijks bestuur van het SNN
EC Europese Commissie
EFRO Europees Fonds Regionale Ontwikkeling
EMU Europese Economische en Monetaire Unie
EZ Ministerie van Economische Zaken
FEP 2013-2015 Friese Energiepremie 2013-2015
GEP 2015 Groningse Energiepremie 2015
HRM+ Human Resource Management plus
IAD Innovatief Actieprogramma Drenthe
IEBB Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw
INTERREG Communautair Initiatief Interregionale Samenwerking
IPR Investeringspremieregeling
MIT 2015 MKB-Innovatiestimulering Topsectoren 2015
NIOF Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit
OP EFRO 2007-2013 Operationeel Programma Noord—Nederland 2007-2013
OP EFRO 2014-2020 Operationeel Programma EFRO 2014 — 2020 Noord-Nederland
PHP Provinciaal Herstructureringsprogramma 2011 Drenthe
PiD Pieken in de Delta
REP-SNN Ruimtelijk Economisch Programma—Samenwerkingsverband

Noord - Nederland
REP-ZZL Ruimtelijk Economisch Programma-Zuiderzeelijn
RIG 2014 Regionale Investeringssteun Groningen 2014
SIEBB Subsidieregeling Innovatieve Energieprojecten Bestaande Bouw
SEBB Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw
SER Sociaal Economische Raad
SER-NN Sociaal Economische Raad Noord-Nederland
SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland
STINAF Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân
STINAG Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen
STINAT Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk! Drenthe
TEP 2014 Tijdelijke Energiepremie 2014
VIA Versneller Innovatieve Ambities
Wet Fido Wet financiering decentrale overheden
WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en

semipublieke sector
WVM Interimregeling Waardevermeerdering

Ter identificatie
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Bijlage 4 Verantwoording uit hoofde van de Wet normering be
zoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op SNN van
toepassing zijnde regelgeving het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor SNN is € 178.000. Het weergegeven individuele WNT
maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van
het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan
zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor toezichthoudende topfunctionarissen bedraagt
voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend
naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen in C Van der Sluis Engelsman

Directeur Directeur

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 1/6

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 0,85

Gewezen topfunctionaris? nee nee

Echte of fictieve dienstbetrekking? ja ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden
n.v.t. n.v.t.

werkzaam?

Individueel WNT-maximum 178.000 62.765

Bezoldiging

Beloning 154.067 49.646

Belastbare onkostenvergoedingen 4.274 0

Beloningen betaalbaar op termijn 15.948 4.776

Subtotaal 174.290 54.422

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0

Totaal bezoldiging 174.290 54.426

Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2014

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2014 (in fte) 1,0 1,0

Bezoldiging 2014

Beloning 143.716 107.002

Belastbare onkostenvergoedingen 5.098 0

Beloningen betaalbaar op termijn 22.677 18.220

Subtotaal 171.491 125.410

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -1.000 TerQdentificati
ntans LLP

Individueel WNT-maximum 2014 230.474 —

Totaal bezoldiging 2014 170.491
t;titj Acro

195.9fl’ — —
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In de jaarrekening 2014 is abusievelijk een “totaal bezoldiging” opgenomen van 155595 en 122.849 in plaats
van de hierboven genoemde bezoldiging over 2014. De werkelijke bezoldiging 2014 blijft voor beide directeuren
beneden het individueel WNT-maximum 2014.

Variabele beloning
In de WNT-verantwoording over 2014 is een variabele beloning opgenomen die in 2014 is uitbetaald aan direc
teur Van der Sluis. Dit betreft een over het jaar 2014 vastgestelde variabele beloning die door het dagelijks
bestuur van het SNN is toegekend. Het toegekende bedrag was niet opgenomen in de opgemaakte, goedge
keurde en door het algemeen bestuur van het SNN vastgestelde jaarrekening over 2014, maar maakt onderdeel
uit van het foutherstel 2014, zoals in de jaarrekening 2015 verwerkt. Deze variabele beloning heeft in 2014 niet
geleid tot een overschrijding van het toepasselijke bezoldigingsmaximum. Een variabele beloning die is betaald
en niet valt onder de werking van het tot eind 2016 geldende overgangsrecht, is niet in overeenstemming met
de WNT. Het desbetreffende bedrag wordt in de rapportage aangemerkt als “onverschuldigd betaald”. Inmiddels
heeft het dagelijks bestuur van het SNN samen met directeur Van der Sluis besloten dat deze topfunctionaris
niet in aanmerking komt voor verdere variabele beloningen. Er heeft geen terugvordering plaatsgevonden van
de in 2014 feitelijk betaalde variabele beloning. Dit mede op grond van de brief van de minister van BZK aan de
Eerste Kamer d.d. 15 december 2015 en het feit dat de toegekende variabele beloning niet heeft geleid tot een
overschrijding van het voor de betrokken topfunctionaris geldend bezoldigingsmaximum. Zowel het SNN als de
controlerend accountant zullen een en ander melden bij de minister van BZK.
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21
21

n n.v.t.

n.v.I:.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

0
0
0

n.v.t.

n.v.t.

n.vn.v.t

fl.v.t- n.v.t n.V.t fl.V

n.v.t n.v.t n.V.t. n.v

‘t

‘t

Ir

e.V.t. fl.V.t. n.V.t. tI.V

1/1 - 31/’ n.v.t 11.524

1/5-.
1/s-:
1/4 -

1. Keel lerneen Eest

1/1 - 31/1 fl.V.t. 11.524
1/1- 31/1 n.v.t. 11.524
t/t - 31/t n.v.t 11.524

n.v. n.v.t. n.v.t. n.v

n.v. n.v.t. n.V.t.

n.v n.v.t n.v.t
n.v. n.v.t. n.v.t.

nv, fl.v.t. n.v.t.

CV fl.V.t n.v.t

nV. fl.V.t. n.v.t

nV. fl.V.t. n.v.L

fl.V n.V.t n.v.t fl

nV. fl.V.t. n.V.t

n.v. fl.v.t. n.V.t

n.v n.v.t n.v.t —

n.v.t.I

‘1
,.t.I

n.v.t.I- fl.v.t

1/1 - 11/1
1/1 - 11/1 n.v.t.

q-014

9.914

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum
hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die
in eerdete jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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