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9.  Jaarrekening 2019 en Begroting SNN 
 

Fractie: PvdA 
 
Vraag/Vragen aan GS:  
Dank voor uw brief m.b.t. de concept begroting 2021 SNN en de gewijzigde begroting 2020. 
 
Wij vragen u iets dieper in te gaan op de gevraagde hogere bijdrage per provincie (voor Drenthe 334.000 
euro), met name waarom Rijkscofinanciering niet mocht worden ingezet voor uitvoeringskosten. Dat lijkt iets 
wat vooraf te voorzien is geweest.  
  
Ook vraagt onze fractie zich af of SNN zich al gebogen heeft over de mogelijke corona gevolgen voor SNN, 
anders dan het in de brief genoemde thuiswerken. 
 
Vraag/Vragen aan SNN: Geen 
 

Fractie: Forum voor Democratie 
 
Vraag/Vragen aan GS:  
Voorzitter, 
 
De financiële, personele en uitvoeringswerkzaamheden van SNN schetsen een positief beeld. Er is geen 
sprake van een constante groei van het personeelsbestand bijvoorbeeld. Over het algemeen is er geen 
sprake van noemenswaardige incidenten. Dit stemt FVD positief. Het beeld vormt zich dat SNN op een verant-
woorde wijze de Noordelijke economie ondersteunt in de benutting van Europese subsidies. 
 
Er zijn wel een paar punten waarover FVD graag extra geïnformeerd wordt door GS. 
 
1. SNN is nu nog de managementautoriteit voor de uitvoering van EU structuurfondsen. Voor de periode 

vanaf 2021 is dat nog onzeker. Welke instantie wijst de managementautoriteit aan, wanneer geschied dat 
en op basis van welke criteria wordt zo’n besluit genomen? 

 
2. Er ontwikkelt zich een begrotingstekort per 2023 van 198.000 EUR bij SNN waar de provincie Drenthe 

verantwoordelijk voor zal zijn. Zijn hier al concrete scenario’s voor opgesteld hoe dit opgelost gaat worden 
door SNN zodat de Provincie Drenthe niet hoeft bij te springen? Zo ja, kunt u die delen met ons? 

 
3. Hoe komt het dat in de conceptbegroting van 2021 de eigen bijdrage met 20% daalt ten opzichte van de 

begroting in 2020?  
 
4. FVD leest dat 3 leden vanuit het college van Gedeputeerde Staten een (topfunctionarissen) vergoeding na 

rato ontvangen omdat een bestuursfunctie vervuld wordt binnen gemeenschappelijke regeling SNN. Is het 
correct dat deze vergoedingen naar de Provincie Drenthe gaan? Zo ja, dan complimenten vanuit FVD 
voor dit integere handelen. Zo nee, kunt u uiteenzetten waarom niet? 

 
Alvast bedankt voor de behandeling van deze eerste termijn. FVD kijkt uit naar de antwoorden. 
 
Vraag/Vragen aan SNN: Geen 
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Fractie: VVD 
 
Akkoord met opvatting college van GS. Geen nadere zienswijze van de zijde van de VVD, en geen vragen. 
 
Vraag/Vragen aan SNN: Geen 
 

Fractie: CDA 
 
Vraag/Vragen aan GS:  
Het CDA hecht een groot belang aan de noordelijke samenwerking. De jaarrekening en de begroting zijn hel-
der. Is het mogelijk om de informatiepositie vanaf de zogenaamde regietafels richting de Staten nog verder te 
verbeteren? 
 
Vraag/Vragen aan SNN: Geen 
 

Fractie: GroenLinks 
 
Vraag/Vragen aan GS:  
In 2019 heeft het SNN een uitvoerige discussie gevoerd met het ministerie van EZK over het inzetten van 4% 
(753.000) van de Rijksfinancieringsmiddelen voor de uitvoering van het programma 2014-2020. EZK heeft bij 
brief van 2 december 2019 dit afgewezen. (ter dekking van de uitvoeringskosten). Hierdoor is er een tekort 
ontstaan op de begroting. 
 
1. Het is onduidelijk over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het betreft een programma dat gaat over 2014-

2020 en pas in december 2019 wordt dit afgehandeld. Graag enige verduidelijking. 
 
2. Graag ontvangen wij een afschrift van de brief van EZK. 
 
3. Op grond van welke aannames dan wel toezeggingen van EZK heeft SNN gemeend tot inzet van deze 

4% ten behoeve het programma 2014-2020te komen; 
 
In het verslag lezen wij dat in 2019 melding is gedaan over mogelijk oneigenlijk gebruik/misbruik door subsi-
dieontvangers. In de media wordt hier uitgebreider op in gegaan. 
 
4. Met instemming hebben wij vernomen dat dit op adequate wijze is afgedaan.  Bestaan er protocollen 

tussen de provincies en SNN waar dit soort kwesties is geregeld? En in hoeverre heeft dit invloed op de 
subsidiekaders? Is het nodig ter voorkoming van fraude de kaders te hervormen? 

 
Met instemming hebben wij kennisgenomen dat de medewerkers vanuit huis proberen de dienstverlening zo 
goed mogelijk voort te zetten. Investering in digitalisering werpt zijn vruchten af. 
 
5. Is het al mogelijk om een inschatting te maken welke gevolgen de COVID – 19 heeft voor het investe-

ringsbeleid? En in hoeverre heeft dit gevolg voor de reeds uitstaande investeringen bij bedrijven die 
zwaar lijden onder COVID-19 waardoor de investering niet langer het beoogde resultaat krijgen? 

 
Personeelsbeleid 
6. Bij de Rijksoverheid en andere non-profitorganisaties is het aandeel vrouwen aan de top met gemiddeld 

34% respectievelijk 40% aanzienlijk hoger dan de gemiddeld 15% bij de 5000 grootste bedrijven. 
 
De fractie van GroenLinks heeft dan ook met instemming kennisgenomen dat mevrouw C. Bronda is aange-
steld als topfunctionaris. 
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Vraag/Vragen aan SNN: Geen 
 

Fractie: PVV 
 
Vraag/Vragen aan GS:  
1. Het is toch waarschijnlijk dat de Europese subsidies voor Noord- Nederland (SNN) minder gaan worden. 

Hoe wordt door het dagelijks bestuur op deze functieverandering/inkrimping geanticipeerd. 
2. Hoe komt het dat er voor de regelingen van de Provincie Drenthe in 2019 relatief weinig geld is uitgege-

ven? Het saldo van Drenthe bij de SNN is veel groter dan dat van de andere provincies. 
3. Hoe kan het dat er zo’n inschattingsfout is gemaakt t.a.v. de 4% van de cofinancieringskosten van het Rijk 

voor de uitvoeringskosten van de OP-EFRO 2014-2020 ? 
 
Vraag/Vragen aan SNN: Geen 
 

Fractie: ChristenUnie 
 
Vraag/Vragen aan GS: Geen 
 
Vraag/Vragen aan SNN: Geen 
 

Fractie: SP 
 
Vraag/Vragen aan GS: Geen 
 
Vraag/Vragen aan SNN: Geen 
 

Fractie: D66 
 
Vraag/Vragen aan GS:  
SNN € 1.3 mlj extra voor 3 provincies. Argument het niet mogen inzetten van Rijkscofinanciering voor de uit-
voeringskosten.  
D66 vraagt zich af waarom het vrij besteedbaar gedeelte van het eigenvermogen, groot 1,1, miljoen, niet 
wordt gebruikt voor de dekking van de 1,3 miljoen zoals hiervoor vermeld. 
De SNS geeft in haar risico paragraaf aan dat er geen noemenswaardige risico’s zijn, behalve een te kort in 
2023 die misschien gaat ontstaan. Is er dan wel een goede reden om de vrij besteedbare gedeelte van het 
eigenvermogen aan te houden. 
 
Vraag/Vragen aan SNN: zie de vraag aan GS 
 

Fractie: Sterk Lokaal 
 
Vraag/Vragen aan GS:  
 
Vraag/Vragen aan SNN: 
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Fractie: OpDrenthe 
 
Vraag/Vragen aan GS:  
 
Vraag/Vragen aan SNN: 
 

Fractie: Partij voor de Dieren 
 
Vraag/Vragen aan GS: Geen 
 
Vraag/Vragen aan SNN: Geen 
 

 


