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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij verzoeken wij u ons uw zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de
concept-Jaarstukken 2o17 en concept-Begroting 2019 van het Samenwerkings-
verband Noord-Nederland (sNN) (inclusief de Begroting na wijziging 20l B en Meer-
jarenraming 2020-2022). Via de link: snn-d-o-t-jaarverslag.atvast-ontine.n/ kunt u het
digitale Jaarverslag 2017 (concept) raadplegen. Deze stukken zullen inclusief ziens-
wijzen ter bespreking en vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur
op 19 juni 2018.

lngevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen ontvangt u ieder jaar de algemene
financiële en beleidsmatige kaders voor het volgende jaar en de voorlopige jaar-
rekening en het jaarverslag over het afgelopen jaar van het SNN. Het SNN heeft twee
aanbiedingsbrieven bijgesloten: één ten behoeve van de jaarstukken en één ten be-
hoeve van de begroting en begrotingswijziging. Deze brieven benoemen de inhoude-
lijke aandachtspunten van de bijgaande stukken.

Relatie met provinciaal doel
Zoals met u afgesproken; leggen wij in deze brief kort de relatie tussen voornoemde
stukken van het SNN en de provinciale doelstellingen. Zoals u weet, behartigt het
SNN onze belangen ter realisatie van onze doelstelling van een duurzame en inno-
vatieve economische ontwikkeling van Noord-Nederland. uit de voorlopige Jaar-
stukken 2017 blijkt dat het SNN hieraan invulling heeft gegeven door het uitvoeren
van het oP-EFRo-programma 2o14-2018, het openstellen en uitvoeren van een
subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf, het toekennen van projecten in
het kader van het Ruimtelijk Economisch Programma-Zuiderzeelijn (REP) en het ver-
zorgen van de eindafrekening van het oP-EFRo-programma2ooT-20i3 voor de
Europese Commissie.
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Begroting na wijziging 2018

Vanaf 2018 doet zich een aantal volgens het SNN onvoorziene kostenposten voor die
niet uit de reguliere begroting kunnen worden gedekt. Daarbij gaat het om een stijging
van de salariskosten als gevolg van extra loonkosten (ruim € 1 miljoen hoger dan
geraamd) door een stijging van de sociale lasten en cao-verhoging van 1,3% en de
voorgenomen inzet van 5,4 fte extra voor de communicatie OP EFRO en Lobby-

cohesie. De eerstgenoemde stijging van de loonkosten is onontkoombaar, aan de

inzet van extra fte ligt een inhoudelijke keuze ten grondslag.

Begroting 2019
ln de concept-Begroting 2019 presenteert het SNN een verwacht begrotingstekort per

30 juni 2023 van € 661.000,--. lndien de komende jaren niet op een andere wijze in dit

tekort kan worden voorzien, zullen ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling SNN

de drie provincies ieder voor een derde gedeelte aansprakelijk zijn voor dit tekort.

ln de concept-Begroting 2019 zi)n de uitkomsten van de SNN 3.0-discussie vertaald in
de formatieplanning en loonkosten.

Eén van de belangrijkste risico's voor het SNN zijn de mobiliteitskosten, mocht het

SNN onverhoopt na 2020 niet meer worden aangewezen als managementautoriteit
voor de uitvoering van de EU-structuurfondsen. Mocht dit het geval zijn, dan zal de
formatie van het SNN neerwaarts moeten worden bijgesteld. Deze afbouw van forma-
tie heeft betrekking op maximaal 65 fte aan vast personeel. De verwachting is dat het

besluit hierover in 2019 genomen zal worden.

Uit de concepGBegroting 2019 volgt dat het SNN (na wijziging van de Begroting 2018)

beschikt over een vrije reserve van € 651.000,-- om zowel het risico van overcom-
mittering (geraamd op € 0,2 miljoen), onvoorziene cao-effecten, overige werkgevers-
en uitvoeringslasten als deze mobiliteitskosten op te vangen. Overigens geeft het

SNN hierbij ook aan dat het met eventuele wachtgeldverplichtingen geen rekening
heeft gehouden. De directie van het SNN geeft in de Begroting 2019 aan dat - naast

de inzet van deze reserve - zij ook beheersmaatregelen kan nemen. Deze beheers-
maatregelen komen neer op het volgen van een strategische personeelsplanning en

het aanhouden van een flexibele schil die lrgt tussen de 30% en 4oo/o. Voor deze

eventuele afbouw van de formatie kan volgens het SNN drie jaar worden uitgetrokken

Of de beschikbare vrije reserve in combinatie met voornoemde beheersmaatregelen
inderdaad voldoende is om de mobiliteitskosten bij een eventuele inkrimping van het

SNN op te vangen, valt op basis van de beschikbare gegevens niet te beoordelen. Wij
zullen actief monitoren dat deze afbouw - die van externe factoren afhankelijk is -
tijdig in gang wordt gezet.

Hoogachtend,

van

, secretaris a.i , voorzitter
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Bijlagen:
1. Jaarrekening SNN 2017
2. Concept-Begroting SNN 2019, inclusief Begroting na wijziging 2018 en Meerjaren-

raming 2020-2022
3. Brief aan PS Verzoek om zienswijze Jaarstukken SNN 2017
4. Brief aan PS Verzoek om zienswijze Begroting SNN 2019
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Aan de Ieden van Provinciale Staten van 
de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen 

Assen 27 maart 2018 
Behandeld door H.H. van Voorn 
Telefoonnummer O50 5224 933 
E-mail vanvoorn@snn.nI 
Briefnummer UP-18-01810 
Bijlagen 2 
Onderwerp Verzoek om zienswijze jaarverslag en jaarrekening SNN 2017 

Geachte StatenIeden‚ 

Hierbij zenden wij u de jaarrekening 2017 alsmede de Iink naar het digitale jaarverslag SNN 2017. Met 
deze brief willen wij beide documenten toelíchten en u vragen om een zienswijze uit te brengen. 
Tevens is het stroomschema voor de behandeling van de jaarstukken bijgevoegd. 

Jaarrekening 2017 
Hoofdstuk 2 geefi: inzicht in de geconsolideerde cijfers. De daarna volgende hoofdstukken bieden meer 
gedetailleerde informatie over alle programma’s en regelingen die bij het SNN in uitvoering zijn. 
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de Iopende programma’s en regelingen (hoofdstuk 3 tot en met 
7), de uitvoeringskosten (hoofdstuk 8) en de regelingen en werkzaamheden die het SNN voor de 
provincies en derden uitvoert (hoofdstuk 9). In de bijlagen van de jaarrekening zijn gegevens over de 
kosten van SER Noord-Nederland opgenomen, een lijst van veelgebruikte afkortingen, CBS— 
verantwoordingsinformatie en de Verantwoording uit hoofde van de Wet normering topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector toegevoegd. 

Bijzonderheden in jaarrekening 2017 
Op 14 december 2017 heeft de Europese Commissie naar aanleiding van de vorig jaar ingediende 
eindafrekening OP EFRO 2007-2013 in een voorstel voor afsluiting Iaten weten dat er voldoende 
subsidiabele uitgaven zijn gedeclareerd om de EFRO-bijdrage vast te stellen op het maximaal 
toegezegde bedrag van € 169.400.000. Voorts wordt aangegeven dat het resterende saldo ad 
€ 8.470.000 uitbetaald kan worden. 

Naar aanleiding van de ingediende eindafrekening Rijkscofinanciering EFRO 2007-2013 heeft het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in een schrijven van 8 december 2017 de 
definitieve Rijkscofinanciering vastgesteld op € 77.849.956. Op 18 december 2017 is het resterende 
bedrag ad € 1.820.506 uitbetaald. 

Ook de eindafrekeningen van de programma’s EZK Koers Noord 2007-2010 Pieken in de Delta Noord 
Nederland en het Transitieprogramma 2007-2010 deel I zijn conform de ingediende eindafrekeningen 
door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vastgesteld. Dit Ieidde niet tot nabetalingen of 
verrekeningen.
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Vooruitontvangen uitvoeringskosten 
Het SNN is als Management Autoriteit aangewezen voor het OP EFRO 2014-2020 en dat betekent dat 
de horizon voor de vooruit ontvangen uitvoeringskosten verlengd moet worden tot medio 2023. Het 
jaar 2016 werd afgesloten met een geprognosticeerd tekort op de balanspost vooruit ontvangen 
uitvoeringskosten van afgerond € 1.4 miljoen per 30 juni 2023. In het jaar 2017 is de onttrekking aan 
de balanspost aanzienlijk Iager dan begroot. Hogere inkomsten van provincies en derden en Iagere 
kosten ten opzichte van de begroting liggen hieraan ten grondslag. Bij het actualiseren van de 
prognoses tot medio 2023 is met name de personele bezetting op het minimaal noodzakelijk geachte 
niveau voor de toekomst gebracht. Door een paar onverwachte ontwikkelingen in 2018 zoals een 
hogere Ioonkostenstijging dan voorzien, hogere kosten om de OP EFRO-middelen goed en tijdig te 
kunnen besteden en kosten voor een functionaris security/privacy Iiep het meerjarig tekort ondanks 
hogere inkomsten uit werk voor individuele provincies en derden niet terug. In de gewijzigde begroting 
2018/begroting 2019 wordt voorgesteld om de niet voorziene extra kosten in 2018 te financieren door 
een bedrag van € 719.000 aan de vrij besteedbare reserves te onttrekken. Als de begroting wordt 
goedgekeurd dan Ioopt het geprognosticeerde tekort per 30 juni 2023 terug tot € 661.000. Indien de 
komende jaren niet op een andere wijze in dit tekort kan worden voorzien, zullen ingevolge de 
Gemeenschappelijke Regeling SNN de drie provincies ieder voor een derde gedeelte aansprakelijk zijn 
voor dit tekort. 

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 1.1 van de jaarrekening. Hoofdstuk 
1.2 beslaat de grondslagen van consolidatie en waardering. Hoofdstuk 1.3 gaat in op het 
weerstandsvermogen en de risicobeheersing en hoofdstuk 1.4 op de financíering. 

Jaarverslag SNN 2017 
U kunt de conceptversie via de volgende Iink raadplegen: httgs:[zsnn2017.nI. 
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal het jaarverslag in de vorm van een digitaal magazine 
gepresenteerd worden. 

Procedure 
Op 10 april a.s. worden de jaarrekening en hetjaarverslag besproken in de rekeningcommissie in het 
bijzijn van de controlerend accountant. De rekeningcommissie stelt een advies op voor het AB. Dit 
advies alsmede het accountantsrapport en de controleverklaring worden nagezonden aan Provinciale 
Staten, zodat deze stukken bij het opstellen van de eventuele zienswijze betrokken kunnen worden. 
De Staten vergaderen op 23 mei (Fryslän), 30 mei (Groningen) en 6 juni (Drenthe). De jaarstukken 
worden op 19 juni ter vaststelling voorgelegd aan het AB. Uiterlijk 15 juli moeten de jaarstukken bij 

het ministerie van BZK binnen zijn. 

Tot slot 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij zien uw zienswijzen graag 
tegemoet. 

Hoogachtend, 

het Dagelijks Bestuur van het 
Samenwerkin 
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Aan de Ieden van Provinciale Staten van 
de provincies Drenthe, Fryslän en Groningen 

Assen i Î APR. Z018 

Behandeld door H.H. van Voorn 
Telefoonnummer 050 5224 933 
E-maii vanvoorn@snn.ni 
Briefnummer UP-18-01714 
Bijlagen 2 
Onderwerp Verzoek om zienswijze begroting 2019 en begroting na wijziging 2018 

Geachte Statenleden, 

Hierbij bieden wij u de begroting voor 2019, alsmede de begroting na wijziging 2018 aan. Het SNN 
voert in toenemende mate regelingen en werkzaamheden voor individuele provincies en derden uit. Er 
komen regelmatig nieuwe opdrachten bij, waardoor inkomsten en kosten geactualiseerd moeten 
worden. Daarom is het noodzakelijk om ook een begroting na wijziging 2018 op te stellen. 

In deze begroting is op basis van een zo realistisch mogelijke inschatting rekening gehouden met het 
inzetten van middelen uit het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland. Voor 2019 
worden toekenningen aan projecten van € 27,0 miljoen geraamd en voor 2018 € 36,5 miljoen. 

Voor de jaren 2018 en 2019 zullen voor vier subsidieregelingen voor het MKB bedragen aan projecten 
worden beschikt. Het betreft een MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) regeling, een 
Versneller Innovatie Ambities (VIA) regeling, een Kennisontwikkeling en Innovatie (KEI) regeling en 
een nieuwe MKB-regeling die te vergelijken is met de huidige VIA—rege|ing. Naar verwachting zal in 
2019 een bedrag van € 12,4 miljoen aan projecten worden toegekend en in 2018 € 21,9 miljoen. 

Om de nieuwe MKB—regeIing mogelijk te maken, wordt in de begroting 2018 voorgesteld een bedrag 
van € 3 miljoen aan de niet vrij besteedbare reserves (OP EFRO en Rijkscofinanciering 2007-2013 en 
de reserve EZ Koers Noord PiD) te onttrekken. In 2012 heeft het ministerie van Economische Zaken 
de centrale middelen van het Ruimtelijk Economisch Programma—Zuiderzeelijn (REP—ZZL) aan SNN 
gedecentraliseerd. Van het totaal beschikbare bedrag ad € 109 miljoen zal naar verwachting in 2019 
een bedrag van € 6,0 miljoen aan projecten worden toegekend en in 2018 € 7,0 miljoen. 

De programma’s en regelingen uit de periode 2007-2013 zijn in 2018 grotendeels afgerekend. Alleen 
bij het Transitie deel II-programma zal in 2018 en 2019 nog vrijval optreden als de Iaatste projecten 
worden afgerekend. Voorts wordt voorgesteld om in 2018 een bedrag van € 1,8 miljoen uit de niet vrij 
besteedbare reserves van de Transitiemiddelen over te hevelen naar de “vooruitontvangen bedragen” 
om de projectontwikkeling te verbeteren en een beter samenspei in het noordelijk innovatie 
ecosysteem mogelijk te maken. De uitwerking van deze verbeteringen dient in afstemming met de 
Economic Board Noord—Nederland plaats te vinden. De middeien kunnen pas na uitwerking en 
bestuurlijke besluitvorming worden ingezet.
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De kosten van het SNN worden voor 2019 begroot op afgerond € 9,3 míljoen. Daarmee Iiggen de 
kosten € 432.000 Iager dan in de begroting na wijziging 2018, waarin een bedrag van € 9,7 miljoen is 
opgenomen. Daarbij moet opgemerkt worden, dat de kosten in samenhang moeten worden gezien 
met de inkomsten uit werkzaamheden, die het SNN verricht voor individuele provincies en derden. In 
2018 wordt het SNN geconfronteerd met niet voorziene uitgaven die niet uit de reguliere begroting 
kunnen worden gedekt. Voor deze uitgaven wordt een onttrekking aan de vrij besteedbare reserves 
van € 719.000 voorgesteld. 

Bij het opmaken van de begroting voor het jaar 2018 is balanspost vooruitontvangen 
uitvoeringskosten opnieuw berekend op basis van de meest actueie informatie. Na herrekening van 
deze baianspost daalt het tekort in de meerjarenprognose medio 2023 van circa 1,4 miljoen 
(jaarrekening 2016) naar 661.000 euro. Dat is de datum waarop naar verwachting de eindafrekening 
van het programma OP EFRO 2014-2020 Noord-Nederland zai worden opgemaakt. 

Voor mogelijke risico’s bedragen de reserves van het SNN na verwerking van de in de begroting na 
wijziging 2018 opgenomen onttrekkingen € 3.694.000, waarvan € 651.000 vrij besteedbaar is. Deze 
vrije reserve wordt aangehouden voor: 

o mobiliteitskosten ingeval het SNN na 2020 onverhoopt niet opnieuw wordt aangewezen als 
managementautoriteit voor de uitvoering van EU—Structuurfondsen‚ waardoor de formatie 
neerwaarts moet worden bijgesteld. 
Dit risico wordt eveneens beheerst door een adequate strategische formatieplanning, 
waardoor tijdig - vanaf 2019 — op dergelijke ontwikkelingen kan worden gereageerd, mede 
door de fiexibeie schil van 30-40% die binnen de SNN—formatie wordt aangehouden. 

o Onvoorziene CAO-effecten en overige werkgevers- en uitvoeringslasten; 

Tegenover het resterende deel van de niet vrij besteedbare reserves ad € 3.043.000 staat ultimo 2017 
aileen een overcommiteringsrisico bij het Transitieprogramma van € 0,2 miljoen. 

Procedure 
De Staten vergaderen op 23 mei (Fryslän), 30 mei (Groningen) en 6 juni (Drenthe). De Begroting 
2019 en begroting 2018 na wijziging worden op 19 juni ter vaststeliing voorgeiegd aan het AB. Uiterlijk 
15 juli moet de Begroting bij het mínisterie van BZK bínnen zijn. 

Tot slot 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij zien uw zienswijzen graag 
tegemoet. 

Hoogachtend, 

het Dagelijks Bestuur van het 
Samenwerkingsverband Noord—Nederland, 

x,“ 

gr. 
L. MaarIe@,_./' 

o'orzItter secretaris 
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