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Geachte leden van Provinciale Staten, 

Het doet ons genoegen u verslag uit te brengen omtrent de uitkomsten van 
onze accountantscontrole van de jaarrekening van de provincie Drenthe. 
Wij willen u over de volgende onderwerpen informeren: 

uitkomsten jaarrekeningcontrole; 
kwaliteit beheersorganisatie; 
wensen en aandachtspunten; 
onafhankelijkheid en controleproces. 

Wij hebben de kernpunten van ons verslag opgenomen in het hoofdstuk 
Kernpunten. 

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

De mogelijkheid om een open en eerlijke dialoog met u als lid van 
Provinciale Staten te voeren, vormt een essentieel onderdeel van het 
controleproces, evenals van de algehele corporate governance. 
Wij waarderen deze mogelijkheid om de inzichten die uit onze controle 
voortkomen met u te kunnen delen. 

Het concept van dit verslag is d.d. 8 maart, 10 maart en 16 maart 2016 
besproken met de dames Van Schreven, Strasser-Borgers en de heren Van 
der Tuuk, Nijmeijer, Visser, Kavsek en Van Geffen. Een afschrift van dit 
verslag is toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Drenthe. 

EY 
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Ernst & Younq Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar hel recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij 
Companies House onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt 
voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP, Ernsl ft Young Accountants LLP is stalulair 
gevestigd te 6 More London Place. London, SEl 2DA. Verenigd Koninkrijk, heett haar hoofdvestiging aan Boompjes 258 , 3011 XZ 
Rotterdam. Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op on/e werkzaamheden 
zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. 
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Wij stellen het op prijs een en ander persoonlijk toe te lichten of eventuele 
vragen omtrent deze of andere met de controle verband houdende zaken te 
beantwoorden. 

Hoogachtend, 
Ernst & Young Accountants LLP 

D.E. Engwerda RA 
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Kernpunten uit onze rapportage 

De kernpunten uit onze rapportage kunnen als volgt worden samengevat 

Uitkomsten 
jaarrekeningcontrole 

Conclusie van onze 
controle 

De jaarrekening is 
rechtmatig 

(Geen) bevindingen 
ten aanzien van de 
SiSa-bijlage 

Er resteren geen materiële ongecorrigeerde controleverschillen of materiële herrubriceringen voor de 
jaarrekening 2015. Wij hebben op 22 april 2016 een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de 
jaarrekening 2015 Dit betekent dat het jaarverslag en de jaarrekening 2015 zijn ingericht in 
overeenstemming met het BBV en de in de programmarekening opgenomen balans en toelichting en 
rekening van baten en lasten een getrouwe weergave zijn van de financiële positie en baten en lasten van 
de provincie Drenthe. 

Bij de jaarrekening 2015 van de provincie Drenthe hebben wij op 22 april 2016 eveneens een 
goedkeurende verklaring afgegeven met betrekking tot de rechtmatigheid. Dit betekent dat de baten en 
lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2015 in overeenstemming zijn met de begroting en met de 
relevante wet- en regelgeving, waaronder provinciale verordeningen. 

Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met 
inachtneming van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2015. Wij hebben één bevinding 
geconstateerd ten aanzien van de SiSa-regeling Doeluitkering jeugdzorg die wij nader hebben toegelicht in 
de paragraaf "S/Sa" in het hoofdstuk "Uitkomsten jaarrekeningcontrole" (aantal aan- en afmeldingen aan 
LBIO door bureau jeugdzorg). Wij merken op dat dit een jaarlijks terugkerende bevinding betreft, welke zich 
landelijk voordoet. Het Rijk is bekend met deze situatie. 

Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de overige specifieke uitkeringen geen fouten en/of 
onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden. 
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
Onze analyse van het resultaat 2015 

Voordel ig resu l taat nader besproken 
Het gerealiseerd resultaat over het jaar 2015 bedraagt € 25,6 miljoen 
voordelig ten opzichte van een begroot resultaat van € nihil. 

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

Bedragen x 
€ 1.000 

Gewijzigde 
begroting 

Rekening 
2015 

Afwijking 

€ € € 

Totale lasten 
Totale baten 

250.780 
220.466 

241.018 
236.353 

9.762 
15.877 

Mutaties reserves begroot (30.314) (30.314) -

Resultaat na begrote mutaties 
reserves 

- (25.649) 25.649 

Mutaties in reserves niet begroot - 22.119 (22.119) 

Resultaat na verrekening met 
reserves 

- (3.530) 3.530 

In de programmarekening is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de 
afwijkingen welke tot het rekeningresultaat van € 25,6 miljoen voordelig 
leiden. 

1 Omschrijving afwijking (product) Voordelig Nadelig 

Bedragen x € 1.000 € € 

1) Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa (1.3) 1.045 

2) Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel (3.4) 1.040 

3) Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden (3.5) 5.817 

4) Integrale gebiedsontwikkeling Emmen (3.5) 1.201 

5) Bereikbaarheid Emmen Atalanta (3.5) 2.000 

6) Beheer binnen EHS (SR) (incl. beheer buiten EHS) (7.4) 1.305 

7) Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur (7.4) 2.132 

8) Aanpak stikstof(PAS) DU (7.4) 2.432 

9) Overige opbrengsten realisatie EHS (7.4) 5.264 

10) Overige opbrengsten Uitfinanciering ILG verplichtingen (7.4) 6.681 

11) Opbrengst verkoop grond en gebouwen (7.4) 1.274 

Overige afwijkingen « € 500.000) 2.751 

Totaal 30.287 4.638 

Rekeningresultaat 25.649 
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
Onze analyse van het resultaat 2015 

De belangrijkste posten (afwijkingen > € 500.000) welke leiden tot het 
rekeningresultaat van € 25,6 miljoen voordelig betreffen: 
1. In 2015 is gestart met de uitvoering van de nieuwe Europese 

subsidieprogramma's Interreg A, B en Europe (voormalig Interreg 4C) 
en het OP-EFRO. Als gevolg van vertragingen in de uitvoering heeft dit 
alleen in het programma Interreg A geleid tot bestedingen. Per saldo 
leidt dit voor 2015 tot een voordeel van € 1,0 miljoen. 

2. Inzake de vaarweg Erica - Ter Apel is enerzijds sprake van een voordeel 
als gevolg van lagere lasten (€ 0,3 miljoen) omdat nog niet alle 
procedures zijn afgerond. Anderzijds is sprake van een voordeel op de 
baten (€ 0,7 miljoen). Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat de 
verrekening van inkomsten met deelnemers was begroot op 
€ 1,1 miljoen, maar is gebleken dat een bedrag van € 0,7 miljoen reeds 
gedurende het project al was verrekend. 

3. Het voordeel van € 5,8 miljoen op Integrale gebiedsontwikkeling 
Coevorden wordt veroorzaakt doordat in de begroting 2015 rekening is 
gehouden met uitvoering van de werkzaamheden voor een bedrag van 
€ 5,8 miljoen, terwijl uitvoering pas zal starten in 2016. 

4. Het nadeel van € 1,2 miljoen inzake Integrale gebiedsontwikkeling 
Emmen wordt veroorzaakt doordat de provincie in 2015 meer heeft 
bevoorschot dan begroot. 

5. Het voordeel van € 2,0 miljoen inzake Bereikbaarheid Emmen Atalanta 
wordt veroorzaakt doordat in 2015 een bedrag van € 2,0 miljoen 
minder is bevoorschot dan begroot. 

6. Het nadeel op het beheer binnen de EHS (SR) (inclusief beheer buiten 
de EHS) van € 1,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 
de begroting bij de lasten alleen het provinciaal aandeel is begroot 
(ofwel lasten minus baten). In de realisatie ten behoeve van de 
jaarrekening zijn de baten en lasten uitgesplitst. 

7. Ten aanzien van de uitfinanciering van de oude ILG verplichtingen is 
enerzijds sprake van een nadeel van € 2,1 miljoen op de lasten en 
anderzijds sprake van een voordeel op de baten van € 6,6 miljoen. In de 
begroting waren de baten en lasten gesaldeerd tot het provinciaal 
aandeel en begroot bij de lasten. De realisatie ten behoeve van de 
jaarrekening is gesplitst verantwoord. De hogere realisatie van lasten 
komt doordat veel projecten vlot waren afgerond en daarmee eerder 
financieel afgewikkeld. Het voordeel op de baten wordt enerzijds 
veroorzaakt door de uitsplitsing van de baten/lasten in de jaarrekening 
en anderzijds door een niet-verwachte verkoop van 136 hectare grond 
in 2015 met een totale opbrengst van € 4,5 miljoen. Deze opbrengst is 
in de jaarrekening enerzijds onder de uitfinanciering van de oude 
ILG verplichtingen verantwoord (€ 7,9 miljoen) en anderzijds onder de 
post realisatie nieuwe natuur (€ 3,6 miljoen). 

8. Ten aanzien van de uitvoering van de PAS maatregelen, welke zich in de 
opstartfase bevinden, is gebleken dat meer tijd nodig was waardoor 
concrete projectvoorstellen langer op zich hebben laten wachten. 
Hierdoor zijn minder beschikkingen afgegeven dan verwacht, wat tot 
een voordeel heeft geleid van € 2,4 miljoen. 

9. Zie toelichting onder 7. 
10. Zie toelichting onder 7. 
11. De uiteindelijke verkoopopbrengsten wegens verkopen van ILG Oud 

bezit is € 1,3 miljoen euro hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat in 2015 nog 136 hectare grond is 
verkocht voor € 4,9 miljoen. 
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
Onze analyse van het resultaat 2015 

Begrotingsbeheer op orde? 
Het resultaat na begrote reservemutaties van € 25,6 miljoen voordelig is 
ten opzichte van het begrotingstotaal (€ 250,8 miljoen) met 10,2% fors. 
In 2014 bedroeg de afwijking van het resultaat na begrote reservemutaties 
€ 6,5 miljoen voordelig (2,5% van het begrotingstotaal). Het rekening
resultaat kan als volgt over de verschillende programma's worden 
uitgesplitst: 
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De begrotingsafwijkingen welke leiden tot het rekeningresultaat van 
€ 25,6 miljoen doen zich voornamelijk ten aanzien van de programma's 3. 
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer en 7. Dynamiek in 
leefomgeving voor. Ook voorgaand jaar was sprake van een aantal relatief 
forse afwijkingen in programma 7 (toen nog "Groen Drenthe: pMdP, 
Natuur en landschap en Landbouw" geheten). Ten aanzien van de overige 
programma's zien wij echter ook een toename van de omvang van de 
begrotingsafwijkingen. 

In de jaarrekening zijn alle afwijkingen groter dan € 50.000 tussen de 
begroting en realisatie per programma/product nader toegelicht. Gezien de 
aard van een aantal van deze afwijkingen waren deze mogelijk reeds te 
voorzien in de tweede bestuursrapportage. Een voorbeeld hiervan is het 
voordeel van € 5,8 miljoen op de Spoorbrug Coevorden (product 3.5). 
De bouw van deze spoorbrug is in 2015 aanbesteed; realisatie zal in 2016 
plaatsvinden, terwijl de middelen voor realisatie reeds waren opgenomen in 
de begroting 2015. 

Zoals ook uit de resultaatsanalyse op de voorgaande pagina blijkt, is 
overwegend sprake van forse voordelen op projecten of subsidieregelingen, 
waarvan de aanloopfase meer tijd kost dan voorzien. Daarnaast is sprake 
van afwijkingen als gevolg van ontwikkelingen welke vooraf moeilijk in te 
schatten, waaronder de verkoop van gronden. Wij adviseren u daarom de 
voortgang van grote projecten nauwgezet te blijven monitoren, zodat u 
tijdig kunt vaststellen of verschuivingen in de tijd tot wijzigingen in de 
begroting dienen te leiden. Op basis van de afwijkingen in de jaarrekening 
2015 lijkt het realiteitsgehalte van deze ramingen te kunnen worden 
verhoogd. 

Afwijking 
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
Onze analyse van óe financiële positie 

Wij hebben begrepen dat de provincie in het kader van het meerjarig 
programma doorontwikkeling planning & control onder meer een aantal 
verbetermaatregelen heeft onderkend om het begrotings- en budgetbeheer 
te verbeteren. Een van de doelstellingen hiervan is begrotingsafwijkingen 
tijdiger te voorzien (samen met de hiermee samenhangende wijzigingen in 
beleid) en te rapporteren in de bestuursrapportages. 

De belangrijkste verbetermaatregelen welke de provincie heeft onderkend 
om het begroting- en budgetbeheer te verbeteren betreffen: 

Doorlichten van de begrotingsafwijkingen in een aantal producten van de 
jaarrekening 2015 om te onderzoeken waarom begrotingsafwijkingen 
niet eerder zijn geïdentificeerd en gerapporteerd en hier maatregelen 
voor te treffen (bijvoorbeeld aanpassen interne spelregels). 
Opstellen van een model voor de natuurprojecten (programma 7) om 
een goede relatie te kunnen leggen tussen de beleidsinhoudelijke opgave 
en de kosten/opbrengsten die hiermee over de jaren samenhangen. 
Scherper ramen van de budgetten, waardoor verscherpte aandacht zal 
bestaan vanuit budgethouders voor dreigende onder- of overbesteding 
van budgetten. 
Versneld afwikkelen en kritisch analyseren van openstaande 
verplichtingen en reserves. 
Op elkaar laten aansluiten van de beleidsinhoudelijke doelenboom en 
inrichting van de financiële administratie. 
Invoering van prestatiemanagement, waarbij managers, teamleiders en 
beleidsmedewerkers constant in de gelegenheid worden gesteld over de 
inhoudelijke voortgang van te realiseren activiteiten te rapporteren; 
hierdoor kunnen ook de financiën beter op de voortgang van de 
activiteiten worden afgestemd. 

Wij hebben begrepen dat de eerste uitkomsten van bovenstaande 
verbetermaatregelingen positief zijn en dat de provincie van mening is dat 
deze verbeteringen op termijn tot een adequater begrotingsbeheer zullen 
leiden. Wij zijn eveneens van mening dat deze maatregelen bijdragen aan 
een verdere verbetering van het begrotingsbeheer. Wij zullen de verdere 
ontwikkelingen blijven volgen en u hierover informeren in onze 
rapportages. 

Analyse van de f inancië le posi t ie 
Eigen vermogen neemt af 
Het eigen vermogen, inclusief het resultaat na verrekening met reserves, 
bedraagt ultimo 2015 volgens de jaarrekening € 358,6 miljoen en heeft 
zich vanaf 2013 als volgt ontwikkeld: 

400.000 1 
350.000 • 
300.000 -
250.000 • 
200.000 • 
150.000 • 
100.000 • 
50.000 • 

O 

Bedragen x 1.000 

Saldo exploitatie 

Bestemmingsreserve 

Algemene reserve 

2013 2014 2015 

opzichte van 2014 met € 0,6 miljoen gestegen. 
Per saldo is gedurende 2015 € 4,7 miljoen onttrokken aan de reserves 

(inclusief voorgestelde bestemming van het resultaat). Naar verwachting 
zal het eigen vermogen van de provincie Drenthe in de komende jaren 
verder afnemen (verwachte stand eigen vermogen eind 2017 
€ 266,0 miljoen), onder meer als gevolg van de realisatie van projecten in 
het kader van het Regio Specifiek Pakket. 

Solvabiliteit 
De totale vermogenspositie wordt onder andere tot uitdrukking gebracht 
door middel van het solvabiliteitspercentage. Dit percentage wordt bepaald 
door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Ondanks dat het 
eigen vermogen in 2015 is gedaald met € 4,9 miljoen is de solvabiliteit in 
2015 toegenomen naar 74% (2014: 72%), doordat de kortlopende schulden 
en hiermee het balanstotaal relatief meer zijn afgenomen. 
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
Onze analyse van óe financiële positie 

Weerstandsvermogen en r is icobeheers ing 
In het jaarverslag is onder andere de paragraaf Weerstandsvermogen 
opgenomen, welke informatie bevat over de weerstandscapaciteit, 
de risico's en het beleid dat hieromtrent gedurende 2015 is gevoerd. 

Beschikbare incidentele en structurele weerstandscapaciteit 
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de 
jaarrekening 2015 wordt ten aanzien van de beschikbare 
weerstandscapaciteit onderscheid gemaakt in de incidentele en structurele 
weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de 
risicoreserve en de vrije ruimte in de algemene reserve. De structurele 
weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe bestaat voornamelijk uit de 
onbenutte belastingcapaciteit van de opcenten motorrijtuigenbelasting 
(MRB) en de post onvoorzien. 

De beschikbare weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe kan, op 
basis van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in het 
jaarverslag, als volgt worden samengevat: 

Beschikbare weerstandscapaciteit 
(In duizenden euro's) 

2015 2016 2017 2018 

Incidentele weerstandscapaciteit 32.500 32.500 32.500 32.500 

Structurele weerstandscapaciteit 11.837 12.101 12.780 12.958 

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit € 19,4 miljoen 
Voor de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit is door de 
provincie een risico-inventarisatie uitgevoerd. Uit deze risico-inventarisatie 
zijn 52 risico's gebleken, met een totale impact (zonder rekening te houden 
met de kans van voordoen) van € 64,0 miljoen. In de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de 10 belangrijkste risico's 
opgenomen, welke 83% van het totaal van de risico's vertegenwoordigen. 
Op basis van de onderkende risico's en bijbehorende beheersings
maatregelen is een risico-simulatie uitgevoerd, waaruit blijkt dat met 90% 
zekerheid alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van circa 
€ 19,4 miljoen. Dit betekent dat de beschikbare (incidentele) 
weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe voldoende is om deze 
risico's op te kunnen vangen. 

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft goed inzicht in 
het weerstandsvermogen 
Wij zijn van mening dat de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing een goed inzicht geeft in het beleid van de provincie 
Drenthe ten aanzien van het weerstandsvermogen, de risico's waar uw 
provincie mee kan worden geconfronteerd en hoe deze worden beheerst en 
de beschikbare middelen (beschikbare weerstandscapaciteit) om de risico's 
af te dekken, indien de risico's op grond van het beleid ten aanzien van het 
weerstandsvermogen niet op andere wijze kunnen worden opgevangen. 

Daarnaast is in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de 
jaarrekening een nadere toelichting opgenomen omtrent het onderscheid 
tussen incidentele- en structurele risico's en de wijze waarop hier in de 
bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit mee om is gegaan. 
Hiermee is door de provincie Drenthe adequaat opvolging gegeven aan 
onze aanbevelingen uit de managementletter. 
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
AancJachtsgebieden en bevindingen in de controle 

Inleiding 
Deze paragraaf geeft een uiteenzetting van de werkzaamheden en 
bevindingen ten aanzien van de belangrijke aandachtsgebieden in de 
controle die nog niet eerder in dit verslag zijn toegelicht. 

Aanvaardbaarheid van de grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling 
Naar onze mening zijn de door het college gekozen waarderingsgrondslagen 
aanvaardbaar en consistent toegepast met betrekking tot de significante 
jaarrekeningposten en bijzondere transacties, met uitzondering van de 
lasten welke voortvloeien uit de uitvoering van de (voormalig) taken van 
Dienst Landelijk Gebied (zie hierna). Dit geldt tevens voor het tijdstip 
waarop die transacties hebben plaatsgevonden, de periode waarin zij zijn 
verantwoord en de desbetreffende toelichtingen in de jaarrekening. 

Kwaliteit jaarverslag 
Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag overeenkomstig de provinciewet 
is opgesteld en verenigbaar is met de jaarrekening. Verder hebben wij 
vastgesteld dat de verplichte paragrafen zijn toegevoegd. Ten aanzien van 
de paragraaf verbonden partijen dient opgemerkt te worden dat niet van 
alle verbonden partijen de actuele cijfers over 2015 zijn opgenomen. 
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf "Notitie 
Verbonden partijen". 

Wij hebben vastgesteld dat de definitieve jaarrekening 2015 is opgesteld in 
overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies 
en gemeenten. 

Jaarstukken 2 0 1 5 opgesteld op basis van de indeling van de 
begroting 2 0 1 6 
De jaarstukken 2015, bestaande uit het jaarverslag 
(programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening 
(het overzicht van baten en lasten in de rekening en de balans, inclusief 
toelichtingen, is opgesteld conform de indeling van de begroting 2016. 
In de begroting 2016 wordt namelijk uitgegaan van 8 programma's, ten 
opzichte van 10 programma's in de begroting 2015.Bij de omschrijvingen 
van de beleidsopgaven heeft de provincie de begroting 2016 aangehouden, 
echter wel met de doelstellingen en te realiseren resultaten zoals 
opgenomen in de begroting 2015. 

Daarnaast zijn in verband met de vertaalslag van 10 naar 8 programma's in 
de jaarrekening 2015 diverse prestaties en de hiermee samenhangende 
budgetten samengevoegd/verschoven, om te zorgen dat de cijfers conform 
de begroting 2015 in de jaarrekening aansluiten op de indeling van de 
begroting 2016. Wij hebben in het kader van onze controle vastgesteld dat 
deze vertaalslag juist en volledig heeft plaatsgevonden. Daarnaast hebben 
wij vastgesteld dat deze vertaalslag toereikend en juist is toegelicht in de 
jaarrekening 2015. 

Verwerking van de baten en lasten van Prolander 
Als onderdeel van het decentralisatieakkoord Natuur zijn de (natuur)taken 
welke voorheen door Dienst Landelijk Gebied werden uitgevoerd, 
per 1 maart 2015 overgegaan naar de provincies. Voor de provincie 
Drenthe betekent deze transitie dat deze per 1 maart jongstleden circa 52 
FTE heeft overgenomen van de DLG. Daarnaast heeft de provincie Drenthe 
ook circa 24 FTE voor de provincie Groningen overgenomen en in dienst 
genomen. Per 1 maart 2015 is de organisatie van de provincie Drenthe dus 
uitgebreid met circa 76 FTE. 
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Voor de uitvoering van de nieuwe taken ontvangt de provincie Drenthe 
vanaf 1 maart 2015 op jaarbasis een bedrag van € 5,3 miljoen uit het 
provinciefonds (en provincie Groningen: € 2,5 miljoen). Tevens zijn de door 
DLG aangegane verplichtingen en vorderingen in het kader van uitvoering 
van de verschillende (natuur)projecten per 1 maart 2015 overgekomen. 
Voorgaand jaar hebben wij op uw verzoek specifieke werkzaamheden 
verricht ten aanzien van deze vorderingen en verplichtingen. Hieruit zijn 
geen belangrijke bevindingen voor de (openingsbalans van de) jaarrekening 
2015 gebleken. 

Natuurtaken DLG vooralsnog ondergebracht bij team Prolander; 
vanaf 1 januari 2016 overgang maar gemeenschappelijke regeling 
Prolander 
De uitvoering van de natuurtaken welke tot 1 maart 2015 werden 
uitgevoerd door DLG zijn voor 2015 ondergebracht in Prolander van de 
provincie Drenthe. Vanaf 1 januari 2016 zal de uitvoering van deze taken in 
de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie worden ondergebracht in de 
gemeenschappelijke regeling Prolander. Middels deze GR wordt de 
samenwerking tussen de provincies Drenthe en Groningen op het gebied 
van de voormalig DLG-taken gecontinueerd. 

Administratie wordt voor 2015 nog gevoerd in applicaties van het Rijk 
Voor 2015 zijn de provincies Drenthe en Groningen met het Rijk 
overeengekomen dat de administratie van de natuurprojecten blijft 
plaatsvinden in de systemen van het Rijk. Dit betekent dat in 2015 nog 
gebruik wordt gemaakt van de grondadministratie, subsidieadministratie en 
financiële administratie van het Rijk. Dit brengt eveneens met zich mee dat 
onder meer het uitvoeren van betalingen en het opstellen van 
(verkoop)facturen nog plaatsvindt door het Rijk (specifiek RVO.nl). 
Met ingang van 1 januari 2016 zal Prolander zelfstandig de gehele 
administratie voeren. 

Jaarverantwoording Prolander gehanteerd voor opstellen jaarrekening; 
jaarverantwoording echter opgesteld op basis van kasstelsel 
Prolander heeft per jaareinde de jaarverantwoording verstrekt aan de 
provincies, welke gebruikt dient te worden voor opstelling van de 
provinciale jaarrekening. Deze jaarverantwoordingen zijn echter opgesteld 
op basis van het kasstelsel, terwijl de jaarrekening van de provincie conform 
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
opgesteld dient te worden in overeenstemming met het stelsel van baten en 
lasten. Wij hebben begrepen dat Prolander de jaarverantwoordingen niet 
kan opstellen in overeenstemming met het stelsel van baten en lasten, 
omdat voor 2015 nog gebruik is gemaakt van systemen van het Rijk en 
deze informatie hierin niet beschikbaar is. 

Uit een nadere analyse van de provincie is gebleken dat het effect hiervan 
op de jaarrekening 2015 niet van significant belang is. Derhalve kunnen wij 
voor de jaarrekening 2015 instemmen met deze verwerkingswijze. 

Aanvullende controlewerkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van de 
jaarverantwoordingen 
Deze jaarverantwoording werd tot en met 2014 gecontroleerd door de 
Auditdienst van het Rijk, maar deze controle heeft in verband met de 
transitie naar de provincies niet langer plaatsgevonden. In het kader van de 
jaarrekeningcontrole 2015 hebben wij derhalve aanvullende 
controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van deze 
jaarverantwoordingen. Ten behoeve van de controle van de 
jaarverantwoordingen hebben wij tijdens onze interim-controle de opzet 
van de relevante processen (grond, subsidies en projectenadministratie) 
van Prolander in kaart gebracht. Wij hebben vastgesteld dat in opzet in de 
processen voldoende interne controlemaatregelen zijn getroffen om te 
waarborgen dat de jaarverantwoordingen getrouw en rechtmatig zijn. 
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Evenwel hebben wij begrepen dat vanwege de transitie in de opstartperiode 
(vanaf maart tot de zomerperiode) niet alle interne controlemaatregelen 
zichtbaar zijn vastgelegd. Dit betreft voornamelijk de zichtbare vastlegging 
van uitgevoerde interne controlemaatregelen en autorisaties 
(bijvoorbeeld middels parafen). Voor de controle van de 
jaarverantwoordingen betekent dit dat wij een voornamelijk 
gegevensgerichte controleaanpak hebben gehanteerd. Op basis hiervan 
hebben wij vastgesteld dat de jaarverantwoordingen juist zijn opgesteld. 

Waardering revolverende leningen en overige uitzettingen 
De provincie Drenthe maakt in toenemende mate gebruik van revolverend 
financieren. Voor 2015 heeft u ons gevraagd in kaart te brengen welke 
risico's de provincie Drenthe loopt met revolverend financieren, specifiek 
ten aanzien van de thans verstrekte (revolverende) leningen en de huidige 
fondsen (Drentse Holding). In onze managementletter 
d.d. 24 november 2015 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de 
overeengekomen voorwaarden, de governance en de 
informatievoorziening. In het kader van onze jaarrekeningcontrole hebben 
wij de waardering van de verstrekte revolverende leningen en de overige 
uitzettingen gecontroleerd. Conform onze toezegging in de 
managementletter, informeren wij u in deze brief over de uitkomsten 
hiervan. 

De provincie Drenthe heeft dit jaar en in voorgaande jaren gelden uitgezet 
en leningen verstrekt aan diverse partijen. Het totaal van de financiële 
vaste activa uit hoofde van uitgegeven geldleningen bedraagt 
€ 165 miljoen. De financiële vaste activa bestaan onder meer uit verstrekte 
hypotheken aan medewerkers (€ 15 miljoen), uitzettingen bij mede
overheidsinstellingen (€ 53 miljoen), verstrekte leningen aan Enexis 
(€ 23,6 miljoen) en deposito's bij enkele banken (€ 53,8 miljoen). 

Het overige deel van de middelen (€ 19,5 miljoen) is revolverend uitgezet 
bij 14 partijen. 

Het risico bestaat dat de partijen waarbij deze gelden zijn uitgezet niet in 
staat zijn om deze leningen terug te betalen. Dit risico speelt met name bij 
de leningen welke zijn uitgezet bij de commerciële partijen. Mocht een partij 
niet in staat zijn om de leningen terug te betalen, dan zal de waardering van 
de uitgezette leningen moeten worden bijgesteld. 

Zoals in onze managementletter is aangegeven is het karakter van 
revolverend financieren dat er een meerjarige relatie ontstaat die periodiek 
een herbeoordeling verlangt van het risico. Een dergelijke herbeoordeling 
kan plaatsvinden door te toetsen in hoeverre het bij de aanvraag ingediende 
plan strookt met de werkelijkheid. 

Wij hebben geconstateerd dat deze herbeoordelingen weliswaar op gezette 
momenten plaatsvinden, maar dat dit proces wel meer kan worden 
gestructureerd en geüniformeerd. Wij adviseren de provincie dan ook in de 
komende periode een werkwijze te ontwikkelen, waarmee kan worden 
geborgd dat deze herbeoordelingen periodiek en op uniforme wijze 

plaatsvinden. Uitgezette revolverende leningen 

Verstrekte 
lening RTV-

Drenthe 
13% 

Zonneleningen 
SVN 
21% 

Achtergestelde 
Verstrekte 

lening I N ) M ^ « ' ' * ^ 
J ^ i n g INCAS3 

Verstrekte 
lening DPE Next 

IGO Atalanta 
(gem Emmen) 

L 31% 

Pagina 15 



Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
Aandachtsgebieden en bevindingen in de controle 

Reserve g rondwate rwa te rhe f f i ng on te rech t niet omgezet in 
een voorz ien ing 
In de jaarrekening 2015 is onder de bestemmingsreserves onder meer de 
bestemmingsreserve grondwaterheffing opgenomen. Ultimo 2015 bedraagt 
het saldo van deze reserve € 376.000. De reserve grondwaterheffing wordt 
jaarlijks gevoed met de opbrengst van de grondwaterheffing. Uit de reserve 
worden de wettelijke taken van de provincie op het gebied van 
grondwaterbeheer gefinancierd. De uit de grondwaterheffing voortvloeiende 
middelen hebben op grond van de Waterwet een specifiek bestedingsdoel en 
zijn om deze reden niet vrij besteedbaar. 

Omdat de uit de grondwaterheffing geïnde gelden specifiek moeten worden 
besteed aan de in de Waterwet genoemde doelen, dienen deze op grond van 
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten te worden 
opgenomen in een voorziening inzake van derden verkregen middelen met 
een specifiek bestedingsdoel (artikel 44 lid 2 BBV). 
Wij hebben begrepen dat u in 2016 de bestemmingsreserve 
grondwaterheffing zult omzetten in een voorziening. Omdat deze wijziging 
derhalve niet in de jaarrekening 2015 heeft plaatsgevonden, hebben wij in 
ons overzicht met controleverschillen een bedrag van € 376.000 
meegenomen inzake de reserve grondwaterheffing. 

Not i t ie Verbonden par t i jen 
In de managementletter hebben wij al genoemd dat de provincie Drenthe in 
het kader van de notitie inzake de beheersing van de verbonden partijen 
goede stappen heeft gemaakt. 

Wel dient opgemerkt te worden dat ons advies om tijdig afspraken met 
verbonden partijen te maken over de oplevering van actuele en/of begrote 
resultaten beperkt is opgevolgd. Op grond van de verslaggevings-
voorschriften dient in de paragraaf verbonden partijen onder meer de 
verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van 
de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar 
(2015) te worden opgenomen, alsmede de verwachte omvang van het 
financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar. 

In de paragraaf verbonden partijen in de jaarrekening 2015 heeft de 
provincie Drenthe echter veelal de cijfers van het boekjaar 2014 of de tekst 
'informatie is nog niet beschikbaar' opgenomen. Wij hebben van de 
provincie begrepen dat ten tijde van het opstellen van de jaarrekening (half 
februari), van de meeste verbonden partijen de cijfers over 2015 nog niet 
beschikbaar zijn. Om deze reden heeft de provincie Drenthe ervoor gekozen 
om bij het opstellen van de paragraaf verbonden partijen indien beschikbaar 
de cijfers 2015 op te nemen en indien niet beschikbaar de cijfers over 2014 
op te nemen. 

Ons advies aan het college om (tijdig) afspraken te maken met de 
verbonden partijen over de (tijdige) aanlevering van de (concept) cijfers 
blijft derhalve van kracht. 
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Voorz iening Innovat ief Ac t i ep rog ramma Drenthe 2 0 0 8 - 2 0 1 0 
Ter bevordering van de economische groei en de werkgelegenheid in 
Drenthe is de provincie Drenthe in 2008 het Innovatief Actieprogramma 
Drenthe (lAD) 2008-2010 gestart. Dit programma is gericht op projecten in 
het MKB in Drenthe. De provincie Drenthe heeft aan het lAD 2008-2010 
€ 3,0 miljoen aan eigen middelen bijgedragen; tevens is een bedrag van 
€ 4,4 miljoen beschikbaar gesteld door het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland (.SHN) in het kader van programma Koers Woord (OP-EFRO 
en rijksmiddelen). Het lAD 2008-2010 omvatte 62 innovatieve projecten. 

De provincie Drenthe is eindverantwoordelijk voor de financiële en 
administratieve afhandeling van het programma lAD richting het SNN. 
Naar aanleiding van een tussentijdse controle door de rijksaudit autoriteit 
(AA) op een drietal lAD-projecten is een aantal verschillen van inzicht 
gebleken (inzake vaststelling loonkosten, bepaling of sprake is van 
samenwerking, bepaling of sprake is van MKB-status en beoordeling 
staatssteun). Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het opnemen van een 
voorziening in de jaarrekening 2012 van € 1,1 miljoen. 

In 2013 zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd, wat heeft geresulteerd in 
een aangepaste einddeclaratie. Uitkomst hiervan is dat een bedrag van 
circa € 0,4 miljoen op niet-subsidiabel dient te worden gesteld. Het overige 
deel wordt door de provincie Drenthe als subsidiabel aangemerkt. 

De definitieve eindafrekening van het lAD 2008-2010 is inmiddels 
ingediend bij het SNN. Naar verwachting van de provincie Drenthe zal de 
subsidie in het eerste halfjaar van 2016 worden vastgesteld door het SNN. 
Wij hebben van de provincie begrepen dat de subsidie van het SNN naar 
verwachting conform de ingediende eindafrekening zal worden vastgesteld. 

Omdat evenwel nog het risico bestaat dat het SNN de definitieve subsidie op 
een ander (lager) bedrag vaststelt dan zoals ingediend, is de in voorgaande 
jaren gevormde voorziening financieel risico lAP Drenthe 
(saldo ultimo 2015 € 0,7 miljoen) in de jaarrekening 2015 gehandhaafd. 

Wij hebben in het kader van onze controle vastgesteld dat de voorziening 
door de provincie Drenthe toereikend is onderbouwd en kunnen om deze 
reden instemmen met de opgenomen voorziening Innovatief 
Actieprogramma Drenthe 2008-2010 ad € 696.000. 
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Naleving vereisten verplicht schatkistbankieren 
Algemeen 
Met ingang van 15 december 2013 is het verplicht schatkistbankieren 
ingevoerd voor provincies, gemeenten, waterschappen en 
gemeenschappelijke regelingen en opgenomen in de wet Financiering 
decentrale overheden (Fido). In de Regeling schatkistbankieren decentrale 
overheden zijn de verplichtingen nader uitgewerkt. 

op grond van het verplicht schatkistbankieren dient de provincie Drenthe 
alle (tijdelijk) overtollige middelen aan te houden op een rekening-courant 
bij het ministerie van Financiën. Voor de lang uitgezette gelden (van vóór 
12 juni 2012) geldt een overgangsregeling: deze middelen mogen tot einde 
looptijd blijven uitstaan en zullen pas bij vrijval onder het verplicht 
schatkistbankieren vallen. Tot slot zijn de middelen van de "nazorgfondsen" 
uitgezonderd van verplicht schatkistbankieren en biedt de Wet Fido de 
mogelijkheid voor decentrale overheden om hun overtollige middelen 
onderling uit te lenen in plaats van in de schatkist van het Rijk aan te 
houden. Wij hebben vastgesteld dat de provincie over 2015 heeft voldaan 
aan de vereisten van het verplicht schatkistbankieren. 

Uitzettingen bij medeoverheden voldoen aan vereisten verplicht 
schatkistbankieren 
Zoals hiervoor opgemerkt biedt de Wet Fido de mogelijkheid voor 
decentrale overheden om hun overtollige middelen onderling uit te lenen in 
plaats van in de schatkist van het Rijk aan te houden. In 2014 heeft het 
college van Gedeputeerde Staten op voordracht van de Treasurycommissie 
besloten van deze mogelijkheid gebruik te gaan maken. De provincie 
Drenthe heeft voor het uitlenen aan medeoverheden een procedure 
opgesteld, om te waarborgen dat deze uitzettingen voldoen aan de 
Wet FIDO. 

Ultimo 2015 bedraagt het totaal van de uitzettingen aan medeoverheden 
("leningen aan openbare lichamen") € 53,0 miljoen, ten opzichte van 
€ 38,0 miljoen ultimo 2014. Daarnaast zijn overige langlopende leningen 
verstrekt voor een bedrag van € 120,3 miljoen (2014: € 118,1 miljoen). 

Wij hebben vastgesteld dat deze verstrekte leningen voldoen aan de 
vereisten van het verplicht schatkistbankieren. 

Wet normering topinkomens 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT) ingevoerd. Op basis van deze wet is 
de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector 
in dienstverband en bij ontslag wettelijk gemaximeerd. 

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

In het kader van de jaarrekening 2015 heeft u een analyse uitgevoerd van 
de topfunctionarissen binnen uw organisatie. Tevens heeft u vastgesteld of 
er functionarissen zijn die een hogere bezoldiging dan de gestelde maxima 
kennen. Deze informatie heeft u opgenomen in de toelichting op de 
jaarrekening. Wij hebben de juistheid en volledigheid van deze toelichting 
gecontroleerd en hebben vastgesteld dat de toelichting voldoet aan de 
daaraan te stellen vereisten. 
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SiSa 
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke 
uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen 
accountantscontrole 2015. De hierbij geconstateerde fouten en 
onzekerheden dienen op grond van het Bado in het verslag van bevindingen 
te worden opgenomen indien de navolgende rapporteringstolerantie per 
specifieke uitkering wordt overschreden: 

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

Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de specifieke uitkeringen geen 
fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende 
rapporteringstolerantie overschrijden. 

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

Doeluitkering Jeugdzorg - aantal aan- en afmeldingen aan het LBIO 
De provincie Drenthe heeft de indicatoren "Aantal aanmeldingen (jaar T-1) 
aan het LBIO door bureau jeugdzorg" en "Aantal afmeldingen (jaar T-1) aan 
het LBIO door bureau jeugdzorg" ingevuld aan de hand van door Stichting 
Jeugdbescherming Noord/Drenthe (voorheen Stichting Bureau Jeugdzorg 
Drenthe) verstrekte gegevens. 

Deze gegevens zijn op 2014 gebaseerd en de accountant van 
Stichting Bureau Jeugdzorg heeft in voorgaande jaren assurance-rapporten 
afgegeven waarbij is aangegeven dat met betrekking tot de aan- en 
afmeldingen LBIO geen sprake was van toetsbare procedures ter borging 
van de volledige en juiste verantwoording van de aantallen aan- en 
afmeldingen LBIO. Hoewel Stichting Bureau Jeugdzorg Drenthe als gevolg 
van de decentralisaties geen assurance-rapport heeft verstrekt aan de 
provincie, hebben wij begrepen dat deze situatie onverminderd van kracht 
is. 

De provincie Drenthe heeft derhalve onvoldoende informatie van de derde 
instelling verkregen om de deugdelijke totstandkoming van de registratie 
waaraan de genoemde aantallen zijn ontleend, vast te kunnen stellen. 
Daarnaast beschikt de provincie ook niet over een eigen registratie op grond 
waarvan de verantwoorde aantallen kunnen worden gecontroleerd. 

Als gevolg hiervan zijn wij niet in staat om de deugdelijke totstandkoming 
van de registratie waaraan de genoemde aantallen zijn ontleend, vast te 
stellen. Wij merken op dat dit een jaarlijks terugkerende bevinding betreft, 
welke zich landelijk voordoet. Het Rijk is bekend met deze situatie. 
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Kwaliteit beheersorganisatie 
Interne beheersmaatregelen 

Algemeen 
Bij de planning en uitvoering van de controle van de jaarrekening 2015 van 
de provincie hebben wij de interne beheersmaatregelen, welke onderdeel 
uitmaken van de administratieve organisatie van uw provincie, in onze 
overwegingen betrokken. Wij hebben de opzet, het bestaan en de werking 
van interne beheersmaatregelen onderzocht voor zover wij dit in het kader 
van de jaarrekening noodzakelijk achten en niet met het doel om een 
oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing te geven. 
Wij steunen voor de volgende processen op uw interne beheersing, hetgeen 
betekent dat wij minder uitgebreide werkzaamheden per jaareinde 
behoeven te verrichten: 

Inkopen 
Betalingsverkeer 
Personeel 
Salarisverwerking (inclusief kostendeclaraties) 

Wij hebben geen onderzoek naar de effectiviteit van de interne beheersing 
verricht, anders dan dat relevant is voor onze jaarrekeningcontrole. 

Bevindingen interne beheersing 
In onze managementletter 2015, uitgebracht aan de 
Begeleidingscommissie Accountant op 24 november 2015, hebben wij onze 
bevindingen en aanbevelingen van onze tussentijdse controle 2015 
opgenomen. Over het algemeen constateren wij dat de provincie Drenthe 
onze aanbevelingen en bevindingen voortvarend oppakt. Wij zullen u in 
onze managementletter 2016 informeren over de opvolging van onze 
bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van onze tussentijdse 
controle 2015. 

Automatisering 
In het kader van de controle van de jaarrekeningen brengen wij ook verslag 
uit omtrent onze bevindingen met betrekking tot de continuïteit en 
betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. 
Onze controle was niet primair gericht op het doen van een uitspraak 
omtrent de continuïteit en betrouwbaarheid van (delen van) de 
geautomatiseerde gegevensverwerking en wij hebben daartoe ook geen 
opdracht van het management ontvangen. De jaarrekeningcontrole heeft 
geen tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht. 
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Frauderisico's 
Onze controle dient zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
onjuistheden van materieel belang als gevolg van fouten of fraude bevat 
(Standaard 240 De verantwoordelijkheden van de accountant met 
betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële 
overzichten). Door de beperkingen die inherent zijn aan een controle, 
bestaat er een onvermijdbaar risico dat sommige afwijkingen in de 
financiële overzichten niet zullen worden ontdekt, zelfs wanneer de 
controle naar behoren is gepland en uitgevoerd overeenkomstig de 
Standaarden. Onze controlewerkzaamheden omvatten mede de volgens 
Standaard 240 vereiste werkzaamheden, zoals brainstorming, 
het verzamelen van informatie met het oog op het vaststellen van en 
reageren op het risico van fraude en het uitvoeren van bepaalde 
werkzaamheden gericht op het risico van het doorbreken van interne 
beheersmaatregelen door het management, met inbegrip van inzage in 
journaalboekingen, beoordeling van schattingen en evaluatie van zakelijke 
redenen voor significante ongebruikelijke transacties. 

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van 
fraude berust zowel bij Provinciale Staten als bij het college van 
Gedeputeerde Staten en het ambtelijk management. Het is van belang dat 
het College van Gedeputeerde Staten en het ambtelijk management, onder 
toezicht van Provinciale Staten, sterk de nadruk legt op het voorkomen van 
fraude, waardoor de gelegenheden tot het plegen van fraude kunnen 
afnemen, alsmede op het ontmoedigen daarvan, waardoor personen ervan 
kunnen worden weerhouden om fraude te plegen omwille van de 
waarschijnlijkheid dat die wordt ontdekt en bestraft. 

Wij informeren de Begeleidingscommissie Accountant alsmede Provinciale 
Staten over fraude en illegale handelingen waarbij het hoger kader is 
betrokken en over fraude en illegale handelingen (of deze nu door het hoger 
kader of door andere werknemers zijn veroorzaakt) die een onjuistheid van 
materieel belang in de jaarrekening tot gevolg hebben. In 2015 is hiervan 
geen sprake geweest. 
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Rechtmatigheidsbeheer 

Onze bevindingen in het kader van rechtmatigheid 
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op 
artikel 193, 194 en 195 van de Provinciewet en moeten door Provinciale 
Staten zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door 
middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex 
artikel 216 van de Provinciewet. Het systeem van budgetbeheer en -
bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting 
blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig 
worden gemeld aan Provinciale Staten, zodat deze tijdig (binnen het 
begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende 
waarborgen voor tijdige melding aan Provinciale Staten van 
budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt 
op het budgetrecht van Provinciale Staten. 

Begro t ingscr i te r ium 
Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota 
rechtmatigheid 2015 van de Commissie BBV. Op grond van de Kadernota 
rechtmatigheid is het overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig, 
echter hoeft dit niet in alle gevallen te worden meegewogen in het 
accountantsoordeel. Essentieel is dat Provinciale Staten nadere regels kan 
stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door 
direct gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend 
binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen (3) 
moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat 
Provinciale Staten geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat deze 
kostenoverschrijdingen door de accountant niet worden betrokken bij de 
beslissing of al dan niet een goedkeurende controleverklaring kan worden 
afgegeven. 

Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze 
kostenoverschrijdingen, waarvan het college van Gedeputeerde Staten in de 
jaarrekening moet aangeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, 
aan de orde stellen. 

Extra lasten die worden gemaakt omdat extra opbrengsten daarvoor de 
ruimte bieden terwijl deze extra lasten niet direct zijn gerelateerd aan de 
extra opbrengsten, en waarbij Provinciale Staten nog geen besluit heeft 
genomen over de aanwending van deze extra opbrengsten, zijn 
onrechtmatig. 

In totaal heeft uw provincie € 250,8 miljoen aan lasten begroot (na 
wijziging), tegenover € 241,0 miljoen werkelijke lasten. Dit is in totaal een 
lagere realisatie van € 9,7 miljoen (3,8%). Aan baten had uw provincie een 
bedrag van € 220,5 miljoen begroot, tegenover € 236,4 miljoen werkelijke 
baten. In totaal gaat het om een hogere realisatie aan baten van € 15,9 
miljoen (7,2%). 

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar 
de lastenoverschrijdingen per programma. Op een drietal programma's zijn 
begrotingsoverschrijdingen op de lasten te constateren. Deze zijn in te 
delen in de onderstaande categorieën, zoals genoemd in Kadernota 2015 
van de Commissie BBV. 

Lastenoverschrijdlng 
programma (in euro's) 

Begrotingsafwijking Onrecht
matig, telt 
niet mee 

Onrecht
matig, telt 
wel mee 

Programma 2 Regionale 
economie 
Totaal € 253.000 

Kostenoverschrijdingen die 
passen binnen het bestaand 
beleid, maar niet tijdig konden 
worden gesignaleerd. 

V 

Programma 6 Cultuur 
Totaal € 63.000 

Kostenoverschrijdingen die 
passen binnen het bestaand V 

beleid, maar niet tijdig konden 

worden gesignaleerd. 
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Lastenoverschrijdlng 
programma (x € 1.000) 

Begrotingsafwijking Onrecht
matig, telt 
niet mee 

Onrecht
matig, telt 
wel mee 

Programma 7 Dynamiek 
in leefomgeving 
Totaal € 1.291.000 

Kostenoverschrijdingen die 
geheel of grotendeels worden 
gecompenseerd door direct 
gerelateerde inkomsten, 
bijvoorbeeld via subsidies of 
kostendekkende omzet. 

V 

Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van deze 
overschrijdingen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in 
de rekening 2015, waarin een analyse van begrotingsafwijkingen is 
opgenomen. 

Bevindingen ten aanzien van het voorwaardencr i te r ium 
Inkopen en aanbesteden 
in 2015 is voor twee inkopen de enkelvoudig onderhandse procedure 
gevolgd, terwijl op grond van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de 
provincie Drenthe de opdracht meervoudig onderhands had moeten worden 
aanbesteedt. De totale financiële rechtmatigheidsfout over 2015 bedraagt 
€ 191.000. 

Overig 
Wij hebben geen verdere financiële rechtmatigheidsfouten geconstateerd 
welke meewegen in ons oordeel. 

Formele rechtmatigheidsfouten 
Naast bovenstaande financiële rechtmatigheidsfouten hebben wij enkele 
formele rechtmatigheidsfouten geconstateerd. Omdat deze fouten 
voornamelijk zijn op het niet naleven van formele aspecten uit de relevante 
wet- en regelgeving, bijvoorbeeld naleving van in verordeningen 
vastgelegde termijnen, wegen deze fouten niet mee in ons oordeel. 

Subsidieverstrekking: in 8 gevallen is de aanvraag voor subsidie en/of 
aanvraag tot vaststelling van de subsidie door de subsidieontvanger niet 
binnen de geldende termijn ingediend. Tevens is in 3 gevallen de 
subsidieverlenings- en/of subsidievaststellingsbeschikking door de 
provincie Drenthe niet binnen de daarvoor geldende termijn verstrekt. 

Misbruik en oneigenlijk gebruik 
In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die 
erop zijn gericht om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Uw 
provincie heeft de toets op het misbruik en oneigenlijk gebruik neergelegd 
in interne controleplannen. De uitkomst van deze toets heeft niet geleid tot 
bevindingen die invloed hebben op de rechtmatigheid van baten en lasten 
en balansmutaties. 

Niet-financiële beheershandelingen vallen buiten de scope 
van rechtmatigheidscontrole 
Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope 
van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst 
deze handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht 
onderzoek. Volstaan wordt in dit kader met het beoordelen van het interne 
systeem van risicoafwegingen. Binnen dit systeem moeten voorwaarden 
zijn geschapen om risico's goed te kunnen beoordelen en in de tijd te 
kunnen volgen. 

Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van 
de inventarisatie van de risico's en de getrouwe weergave van de hieruit 
mogelijk voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf 
IVeersfandsvermogen en risicobeheersing van het jaarverslag. 

Daarnaast hebben wij gericht geïnformeerd naar de lopende procedures 
waarbij de provincie Drenthe betrokken is, teneinde indicaties te verkrijgen 
over de eventuele risico's op dit vlak. Op grond hiervan beschikken wij niet 
over aanwijzingen die een nader onderzoek naar de (financiële) gevolgen 
noodzakelijk maakt. 
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Onafhankelijkheid en controleproces 
Bijlage 1 

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

Langdurige betrokkenheid 
Samenloop van dienstverlening 
Geschenken en giften 

Een strikte scheiding tussen controle- en adviesdiensten was al van kracht 
voor OOB's vanaf 1 januari 2014 en kantoorroulatie is verplicht voor 
financiële jaren van OOB's vanaf 2016. Daarnaast kent de Europese 
verordening vanaf controlejaar 2016 striktere onafhankelijkheidseisen, 
maar ook nadere bevestigingen over onafhankelijkheid ter communicatie 
aan interne toezichthouders. 

Op 17 juni 2016 wordt een gewijzigde ViO van kracht vanwege de 
implementatie van Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor 
de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van 
openbaar belang. 

Impact ViO op re lat ie provincie Drenthe en EY 
Langdurige betrokkenheid 
Om alle schijn van afhankelijkheid te vermijden, kunnen de externe 
accountant en (sr) managers in het team maximaal zeven 
achtereenvolgende jaren in het team actief zijn. 
Daarna zullen zij intern roteren. 

Per 17 juni 2016 moet de externe accountant roteren na een periode van 
vijf jaar waarbij verder een af koelingstermijn van drie jaar geldt. Onze 
betrokkenheid in jaren laat het volgende beeld zien: 

D.E. (Daniël) Engwerda RA; als eindverantwoordelijk accountant 
betrokken sinds de controle van de jaarrekening 2014. 
L.M. (Leon) de Vries MSc EMA RA; als manager betrokken sinds de 
controle van de jaarrekening 2014. 

Dit betekent dat geen van onze teamleden in de komende drie jaar de 
geldende termijn van vijf (voor de externe accountant)/zeven jaar 
(voor (sr) managers) zal overschrijden en op grond hiervan in de komende 
drie jaar dus geen rotatie hoeft plaats te vinden. Wij brengen u tijdig op de 
hoogte van belangrijke teamwisselingen. Intern beschikken wij over interne 
overdrachtsprocedures, zodat u geen hinder ondervindt van een 
teamwisseling. 

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

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

Wij hebben in 2015 geen non-assurancediensten voor de provincie Drenthe 
verricht die niet voldoen aan bovenstaande criteria. 
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Geschenken en giften 
Zoals met u is overeengekomen, informeren wij u hierbij over de door ons 
ontvangen respectievelijk verstrekte geschenken en persoonlijke uitingen 
van gastvrijheid boven € 100. Wij hebben geen geschenken en persoonlijke 
uitingen van gastvrijheid boven € 100 ontvangen of verstrekt van/aan 
medewerkers van de provincie Drenthe. 

Bevestiging 
Wij hebben alle aspecten geanalyseerd die onze onafhankelijkheid 
gedurende het jaar zouden kunnen bedreigen. Daar waar 
onafhankelijkheidsregels dit vereisen, hebben wij aanvullende waarborgen 
ingevoerd. Wij kunnen u bevestigen dat wij zowel als organisatie en als 
controleteam onafhankelijk zijn van provincie Drenthe. 

Verantwoordel i jkhe id 
Conform de aan ons verleende opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 
van de provincie Drenthe gecontroleerd. Deze jaarrekening is onder 
verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten opgesteld. 
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel te geven over de 
jaarrekening, als bedoeld in artikel 217, tweede lid, van de Provinciewet. 

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

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

Controleaanpak en -uitvoering 
Wij voeren onze controle uit met een mix van systeem-en gegevensgerichte 
werkzaamheden en een mix van vaste teamleden en ingeschakelde experts. 
Daarnaast beschikken wij als organisatie over verschillende 
kwaliteitsborgingsmaatregelen. Dit geheel tezamen leidt tot een kwalitatief 
goede controle. Onze controleaanpak is onder andere gericht op het in 
kaart brengen van de voor de jaarrekening van belang zijnde risico's. 
Op basis van onze gesprekken met het management en de 
Begeleidingscommissie Accountant over de belangrijke financiële en 
operationele ontwikkelingen is een aantal punten met een verhoogd risico 
voor de jaarrekening 2015 onderkend: 

financiële positie (paragraaf weerstandsvermogen) en kwaliteit 
resultaat; 
schattingen in de jaarrekening, waaronder de voorziening financieel 
risico lAP Drenthe; 
verwerking transitie van DLG naar de provincie Drenthe per 1 maart 
2015 in de jaarrekening; 
naleving van de geldende wet- en regelgeving omtrent inkopen en 
aanbesteden (rechtmatigheid inkopen en aanbestedingen); 
naleving Wet Verplicht Schatkistbankieren; 
risico's ten aanzien van verbonden partijen en naleving Notitie 
Verbonden partijen van de Commissie BBV; 
waardering van de kapitaalverstrekkingen aan leningen, verstrekte 
leningen aan openbare lichamen en overige verstrekte langlopende 
leningen; 
naleving Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) en juistheid/volledigheid van de vereiste 
toelichting uit hoofde van de WNT. 

Wij rapporteren u over onze werkzaamheden en bevindingen ten aanzien 
van onze aandachtspunten in dit accountantsverslag. 
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De met u afgesproken goedkeurings- en 
rapporteringstoleranties 
op grond van het Bado stelt Provinciale Staten de goedkeuringstolerantie 
vast die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren. 

De goedkeuringstolerantie dient te zijn vastgesteld door het college van 
Gedeputeerde Staten en vervolgens ter besluitvorming te zijn gebracht van 
Provinciale Staten. Op 9 februari 2016 is het normenkader bijgesteld, ten 
aanzien van toleranties zijn geen wijzigingen aangebracht. 

Op grond van de jaarrekening 2015 bedraagt de goedkeuringstolerantie 
voor fouten afgerond € 2.810.000 (1% van de lasten, inclusief 
toevoegingen aan de reserves) en voor onzekerheden € 8.430.000 (3% van 
de lasten, inclusief toevoegingen aan de reserves). Als de 
goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden, kan een goedkeurende 
controleverklaring afgegeven worden. 

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

Het rapporteringsbedrag, de maatstaf die geldt voor het rapporteren van 
fouten en onzekerheden, is door Provinciale Staten bepaald op € 255.000. 

Goedkeurings
tolerantie 

Goed
keurend 

Beperking Oordeel
onthouding 

Afkeurend 

Fouten in de 
jaarrekening 
(% lasten) 

> 1 < 3% 

• 
>3% 

Onzekerheden in < 3% 
de controle 
(% lasten) 

> 3 < IOS > lOS 
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Controleverschillen 
Tijdens onze controle inventariseren wij verschillen tussen enerzijds 
bedragen, classificaties, presentatie en toelichting van jaarrekeningposten 
die de provincie heeft opgenomen of gerapporteerd en anderzijds 
bedragen, classificaties, presentatie of toelichting zoals die naar onze 
mening in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten dienen te worden opgenomen of gerapporteerd. 

Onderstaand is een overzicht van de materiële verschillen opgenomen, die 
zijn geconstateerd tijdens onze controle en welke zijn aangepast door het 
college van Gedeputeerde Staten. Wij hebben geëvalueerd in hoeverre 
onderstaande verschillen voortkomen uit een tekortkoming in de interne 
beheersing. Tevens is een overzicht opgenomen van de onjuistheden die wij 
tot aan de datum van dit verslag hebben gesignaleerd en niet door de 
provincie zijn gecorrigeerd. Daarnaast zijn eventuele rechtmatigheidsfouten 
in dit overzicht opgenomen. 

Gecorrigeerde verschillen 

Post/omschrijving 
verschil 

Bedrag 
€/verwijzing 
naar 
regelgeving 

Effect van deze constatering op de interne beheersing Referentie in dit 
verslag 

N.v.t.; geen sprake 
van gecorrigeerde 
controleverschillen 

N.v.t.; geen sprake van gecorrigeerde controleverschillen N.v.t. 
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Het hieronder opgenomen overzicht met ongecorrigeerde 
controleverschillen is verstrekt aan het college van Gedeputeerde Staten en 
is als bijlage bij de Bevestiging bij de jaarrekening gevoegd. Wij hebben de 
ongecorrigeerde verschillen met het college van Gedeputeerde Staten 
besproken. Wij zijn van mening dat verschillen zoveel mogelijk door het 
college moeten worden gecorrigeerd, echter wij kunnen instemmen met de 
overwegingen van het college om deze verschillen niet te corrigeren, 
aangezien deze bedragen niet materieel zijn voor het inzicht van de 
jaarrekening. De geconstateerde fouten ad € 567.265 en onzekerheden ter 
hoogte van € nihil zijn lager dan de door u vastgestelde controletolerantie 
van respectievelijk € 2.810.000 en € 8.430.000. 

De kwalitatieve factoren die hierbij in overweging zijn genomen, zijn: 
het effect op het resultaat voor en na bestemming; 
het effect op de balansposten, inclusief het eigen vermogen; 
het effect op significante toelichtingen, individuele items, subtotaal of 
totaal in de jaarrekening. 

Wij lichten de ongecorrigeerde verschillen nader toe. 

Ongecorr igeerde verschi l len 

Post/omschrijving van de toelichting f-:''i''r'('4 ^^r"^ f ! Vitv c ) Bedrag in € Referentie in dit 
verslag 

Reserve grondwaterheffing dient op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten omgezet te 
worden in een voorziening 

De reserve grondwaterheffing wordt gevoed met de opbrengst van de grondwaterheffing. Doordat deze middelen 
op grond van de Waterwet een specifiek bestedingsdoel hebben, zijn deze niet vrij beschikbaar en dienen deze op 
grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten te worden opgenomen in een 
voorziening (ex artikel 44 lid 2). Dit wordt gecorrigeerd met ingang van 2016. 
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Rechtmatigheidsfouten inkopen 

in 2015 is voor twee inkopen de enkelvoudig onderhandse procedure gevolgd, terwijl op grond van het inkoop- 191.000 Pagina 25 
en aanbestedingsbeleid van de provincie Drenthe de opdracht meervoudig onderhands had moeten worden 
aanbesteedt. De totale financiële rechtmatigheidsfout over 2015 bedraagt € 191.000. 
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Het is volgens de nota verwachtingen accountantscontrole voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door 
middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven 
verantwoordingsstukken voor 15 juli aanstaande elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. 

Nummer 
specifieke 
uitkering 
conform 
SISa-bijlage 2015 

Specifieke uitkering Fout of 
onzekerheid 

Financiële 
omvang in 
euro's 

Toelichting fout/onzekerheid 

E27 Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer Geen -

E28B Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) Geen -

H8 

SiSa tussen medeoverheden 

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + 
Zorgkosten Jeugdzorg) 

Onzekerheid p.m. De provincie Drenthe heeft de indicatoren "Aantal aanmeldingen (jaar 
T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg" en "Aantal afmeldingen 
(jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg" ingevuld aan de hand 
van door Stichting Jeugdbescherming Noord/Drenthe 
(voorheen Stichting Bureau Jeugdzorg Drenthe) verstrekte gegevens. 
Deze gegevens zijn op 2014 gebaseerd en de accountant van 
stichting Bureau Jeugdzorg heeft in voorgaande jaren 
assurance-rapporten afgegeven waarbij is aangegeven dat met 
betrekking tot de aan- en afmeldingen LBIO geen sprake was van 
toetsbare procedures ter borging van de volledige en juiste 
verantwoording van de aantallen aan- en afmeldingen LBIO. 
Hoewel stichting Bureau Jeugdzorg Drenthe als gevolg van de 
decentralisaties geen assurance-rapport heeft verstrekt aan de 
provincie, hebben wij begrepen dat deze situatie onverminderd van 
kracht is. 

De provincie Drenthe heeft derhalve onvoldoende informatie van de 
derde instelling verkregen om de deugdelijke totstandkoming van de 
registratie waaraan de genoemde aantallen zijn ontleend, vast te 
kunnen stellen. Daarnaast beschikt de provincie ook niet over een 
eigen registratie op grond waarvan de verantwoorde aantallen 
kunnen worden gecontroleerd. 

Als gevolg hiervan zijn wij niet in staat om de deugdelijke 
totstandkoming van de registratie waaraan de genoemde aantallen 
zijn ontleend, vast te stellen. 
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