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Onderwerp: Ambtelijke uitwerking PS-protocol Verbonden Partijen

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie FCBE van 2 december 2015 hebben wij

toegezegd dat wij u nader zouden informeren over de uitwerking van het proces rond-

om het PS-protocol Verbonden Partijen.

Momenteel implementeert de provinciale organisatie een beheersingsproces rondom

verbonden partijen. Dit proces is geënt op het door uw Staten eind 2014 vastgestelde

PS-protocol Verbonden Partijen. Het reguleert het toezicht op verbonden partijen en

voorziet in de borging van de informatievoorziening naar uw Staten.

De Drentse verbonden partijen lopen sterk uiteen in financiële omvang, vorm en be-

stuurlijke betrokkenheid en daarmee variëren ook de provinciale belangen en risico's.

De verbonden partijen worden daartoe door ons ingedeeld in een drietal verschillende

risicoprofìelen: laag, gemiddeld en hoog. Per risicoprofiel is een toezichtarrangement
van toepassing. Hoe hoger het risicoprofiel, des te intensiever het toezicht vanuit de

provincie zal zi¡n geregeld. Dit varieert van de standaard wettel'tjk gevraagde informa-

tie, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), tot de provincie voorzien

van extra managementinformatie en frequente gesprekken tussen de verbonden partij

en de provincie.

Voor uw Staten wordt bij de verantwoording in de begrotingscyclusproducten (vanaf

de Begroting2017), naast de wettelijke informatie, minimaal inzichtelijk wat:

- het risicoprofiel is
- de ontwikkelingen zijn
- de financiële positie is

- welke risico's worden ingeschat
- welke beheersmaatregelen door de provincie per verbonden partij zijn genomen

Deze informatie zal daarbij ook digitaal voor u beschikbaar zijn.
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Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd over de ambtelijke
uitwerking van het PS-protocol Verbonden Partijen

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris , voorzitter
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