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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van 10 mei 2017 over finan-
cieel toezicht in relatie tot verbonden partijen

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 10 mei2017 hebben wij
toegezegd dat u binnenkort een brief zou ontvangen over het verstrekken van actuele in-
formatie over de verbonden partijen van de provincie Drenthe. Met deze brief geven wij
invulling aan deze toezegging.

De aanleiding voor deze brief zijn de vragen van uw Staten van 8 maart 2017 over de toe-
zichtbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ln deze toezicht-
brief geeft de minister aan, dat hij ten aanzien van de paragraaf Verbonden partijen heeft
geconstateerd dat de informatie over de omvang van het eigen vermogen, vreemd ver-
mogen en financiële resultaat van de verbonden partijen in de Begroting 2017 veelal niet
actueel is.

Ook tijdens de behandeling van de jaarstukken in de Statencommissie Financiën, Cultuur,
Bestuur en Economie van 17 mei 2017 was de informatievoorziening over verbonden par-
tijen onderuverp van gesprek.

Met deze brief informeren wij u over de huidige praktijk en het voorstel dat wij graag zouden
bespreken in de Werkgroep Programmabegroting.

De huidige praktijk
De gegevens over de financiële situatie van verbonden partijen in onze begroting en jaar-
stukken lopen inderdaad achter op de actualiteit. Dat wordt veroorzaakt doordat de desbe-
treffende gegevens door de verbonden partijen zelf nog niet zijn vastgesteld en daardoor
nog niet in definitieve vorm beschikbaar zijn op het moment dat wij de gegevensverzameling
voor de genoemde documenten sluiten. De huidige praktijk is dat wij in de provinciale jaar-
stukken en de begroting geen cijfers opnemen op basis van voorlopige jaarrekeningen of
begrotingen.
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Specifiek voor de gemeenschappelijke regelingen (GR) geldt op basis van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen, dat het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeen-

schappelijk orgaan vóór l5 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting
dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan u

toezendt. Hierna volgt veelal de definitieve vaststelling van de jaarstukken in de maand juni.

Voor privaatrechtelijke verbonden partijen geldt dat deze partijen alleen een jaarverslag

opstellen. Hiervoor geldt de wettelijke termijn van eind mei voor vaststelling van de jaar-
rekening (vijf maanden na afloop van het boekjaar).

Deze termijnen betekenen dat definitieve cijfers voor de verbonden partijen in de regel nog

niet beschikbaar zijn voor publicatie in onze provinciale jaarstukken (begin mei). Als wij

onze jaarcyclus vervroegen, zoals al afgesproken in de Werkgroep Programmabegroting,
zijn de definitieve cijfers zeker niet op tijd beschikbaar. ln dat geval is het mogelijk op basis
van het jaarverslag van het voorafgaand jaar te vermelden dat geen informatie beschikbaar
is op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.

Dan kunnen eerder gerealiseerde resultaten en eigen vermogen - respectievelijk vreemd-
vermogensposities - in de jaarrekening worden opgenomen.

Voor de cijfers in onze begroting geldt een vergelijkbare situatie. ln de provinciale begroting
die u ieder jaar omstreeks oktober ontvangt, zijn de jaarcijfers van de verbonden partijen

over het jaar daarvoor opgenomen. Zo stonden in onze Begroting 2017 de jaarcijfers van
verbonden partijen over het jaar 2015.

Voorstel: ook werken met voorlopige/verwachte cijfers
Om de informatiewaarde over de verbonden partijen in onze begroting en jaarrekening te
verhogen, stellen wij u het volgende voor. Uit de toelichting op het Besluit Begroting en
Verantwoording blijkt dat het is toegestaan om in onze jaarrekening de verwachte cijfers van
de verbonden partij voor het desbetreffende jaar op te nemen. Daarbij moet het wel gaan
om informatie die vanuit de verbonden partij beschikbaar kan worden gesteld en openbaar
gemaakt kan worden. Wij verstrekken zo actueel mogelijke informatie, met duidelijke ver-
melding van de status daarvan.
ls er geen actuele informatie beschikbaar, dan zal vermeld worden dat er geen informatie
beschikbaar is op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te

verwachten zijn. ln dat geval vallen wij terug op informatie over eerder gerealiseerde resul-
taten en eigen vermogen, respectievelijk vreemdvermogensposities.

Aanvullend op de informatievoorziening in onze eigen jaarstukken en begroting ontvangen
uw Staten informatie op basis van het Protocol Verbonden Partijen dat uw Staten hebben
vastgesteld. Op basis van dit protocol ontvangt u over de verbonden partijen de informatie
over de jaarstukken en een eventuele begroting zodra deze vastgesteld zijn, onafhankelijk
van onze eigen jaarcyclus.

Voor de negen verbonden partijen waar uw Staten extra aandacht aan willen besteden
geldt dat wij de verstrekte informatie kritisch beoordelen.
Voor de overige verbonden partijen geldt, dat wij de jaarstukken van deze partijen zo veel
mogelijk gebundeld aan u ter informatie zullen toezenden.
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Graag bespreken wij dit voorstel met u in de eerstvolgende Werkgroep Programma-
begroting op 27 september 2O17.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

ì

, secretaris -*_// , voorzitter

wa/coll


