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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij zenden wij u ter kennisname de brief van het Dagelijks Bestuur Prolander van
29 november 2018.1n deze brief informeert Prolander u over de gevolgde zienswijze-
procedure bij begrotingswijzigingen en de aanpassingen met ingang van201g.

ln het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bijlage: Brief Dagel ur Prolander van 4 december 2018
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Geacht college,

Hierbij informeren wij over de in het verleden gevolgde zienswijzeprocedure bij

begrotingswijzigingen betreffende de gemeenschappelijke regeling Prolander en de
aanpassingen met ingang van 2019.

Bij de actualisatie van de financiële verordening van Prolander, is ons gebleken dat wij in
het verleden begrotingswijzigingen niet voor een zienswijze aan Provinciale Staten
hebben voorgelegd.

Deze procedure is niet conform artikel 4B lid 5 van de Wgr. Dit artikel bepaalt namelijk dat
het bestuur van de gemeenschappelijke regeling alle begrotingswijzigingen voor een
zienswijze aan PS voor te leggen. Hierop is een uitzondering mogelijk indien in de
gemeenschappelijke regeling zelf is aangegeven dat deze zienswijze voor achteruvege
mag worden gelaten. ln de gemeenschappelijke regeling Prolander is een dergelijke
uitzondering niet opgenomen.

Wij hebben over deze gevolgde werkwijze onze huisaccountant EY om advies gevraagd,

omdat mogelijk de rechtmatigheid van de jaarrekening in het geding zou kunnen zijn. Hij

heeft aangegeven dat de gevolgde werkwijze niet binnen de scope van de

accountantscontrole valt en dat daarmee de rechtmatigheid van de jaarrekening niet in het
geding is.

Het bovenstaande is in de bestuursvergadering van Prolander op 12 november 2018
besproken. Besloten is dat wij een voorstel zullen doen om de gemeenschappelijke
regeling Prolander aan te passen en in procedure te brengen. Deze aanpassing houdt in

dat in de gemeenschappel¡jke regeling Prolander wordt vastgelegd dat
begrotingswijzigingen die niet leiden tot een verhoging van de verschuldigde
deelnemersbijdrage niet voor een zienswijze aan PS hoeven te worden voorgelegd. Met
deze tekst wordt aangesloten bij de bepalingen zoals die in andere gemeenschappelijke
regelingen zijn opgenomen.
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Prolander
Wijverwachten dat dit wijzigingsvoorstel in het eerste kwartaal 2019 in procedure zal

worden gebracht.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Prolander,

c. Bijr,

voorzitter

mr. drs. E.M. van Everdingen,

secretaris

Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen
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Bijgesloten: Bijlage

Bijlage

De in deze brief genoemde begrotingswijzigingen hebben op hoofdlijnen betrekking op het
volgende.

Eerste beg rotingswijziging 201 I
Bijde eerste begrotingswijziging zijn diverse ontwikkelingen financieel vertaald en

verwerkt in de exploitatiebegroting 2018. Er heeft onder andere een bijstelling van het
budget loonkosten plaatsgevonden. Bijstelling van dit budget was noodzakelijk door het

opnemen van een budget voor de lasten van ziektevervanging en door de cao-
ontwikkelingen waarmee ten tijde van het opstellen van de programmabegroting Prolander
2018 geen rekening was gehouden.

Daarnaast zijn de middelen conform de begroting uit het organisatie-ontwikkelplan (OOP)

aan de exploitatie toegevoegd. Ook zijn de extra inkomsten van de aanvullend afgesloten
opdrachten met de provincie Groningen aan de exploitatiebegroting toegevoegd. De

toevoeging van de OOP-middelen heeft plaatsgevonden vanuit de hiervoor ingestelde
bestemmingsreserve.

Tweede begrotingswijziging 201 I
ln 2017 was sprake van een overschot binnen de prestatie organisatieontwikkeling. Dit
overschot is voornamelijk ontstaan door vertraging in de uitvoering van de geplande

acties. Voor de uitgaven die in een later boekjaar gaan plaatsvinden heeft het bestuur
besloten tot overheveling van het budget naar 2018. Na de behandeling van de
jaarstukken 2017 is het overschot conform bestuursbesluit van 2 juli jongstleden

toegevoegd aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling. Door middel van de

tweede begrotingswijziging 2018 worden de overgehevelde OOP-middelen uit 2017 weer
deels uit de bestemmingsreserve onttrokken ten behoeve van een uitvoering in 2018.

Derde begrotingswijziging 201 I
ln de bestuursvergadering van 6 maart201B is besloten dat Prolander een informatieplan
dient op te stellen. Ter dekking van de extra lasten voor het opstellen van dit
informatieplan is door middel van de derde begrotingswijziging 2018 hier budget voor
vrijgemaakt. Dekking heeft plaatsgevonden door een onttrekking te doen aan de reserve
organisatieontwikkeling.

Vierde begrotingswijziging 201 8

De vierde begrotingswijziging heeft in hoofdzaak betrekking op een bijstelling van de

exploitatie op basis van de te verwachten realisatie. De bijstelling van de
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exploitatiebegroting doet zich voornamelijk voor op de prestatie loonkosten. Deze

bijstelling is noodzakelijk door de hogere lasten voor ziektevervanging en door hogere

salarislasten door cao-ontwikkelingen.

Eerste begrotingswijziging 201 9

De eerste begrotingswijziging 2019 heeft betrekking op de gevolgen van het overhevelen

van taken van Prolander naar de provincies per 1 januari 2019. Het gaat daarbijvoor de

provincie Drenthe om enkele taken m.b.t. het faunabeheer. Voor de provincie Groningen

gaat het om de faunabeheertaak Ondersteuning FBE-bestuur met de ambtelijk secretaris,

en om het afhandelen van provinciale subsidies.

ln de exploitatiebegroting2019 van Prolander worden de kosten in verband hiermee

verlaagd en worden de deelnemersbijdragen van de provincies Drenthe en Groningen met

hetzelfde bedrag verlaagd. ln uw colleges heeft hierover reeds besluitvorming
plaatsgevonden.
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