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Allen,

Helaas kunnen wij nog geen definitief accountantsverslag aanleveren, omdat de SiSa-controles in Fryslân en
Groningen nog niet zijn afgerond. De accountant van Groningen verwacht de controle eind mei af te ronden,
de planning in Fryslân weten we nog niet.

In dit verslag helaas dus geen conclusies opgenomen, onze accountant is echter voornemens wel een
goedkeurende verklaring af te leggen.

Het verslag hoort bij de jaarrekening, die jullie al ter informatie aan PS hebben gestuurd. Mochten we
definitieve versies krijgen, dan sturen we jullie die alsnog toe.
Voorlopig moeten we het hiermee doen.

Vriendelijke groet,

Annemay Bock
Bestuurs- en directiesecretaris

+31(0)6 1435 5833

bock@snn.nl Bezoekadres:
Leonard Springerlaan 15, Groningen

snn.nl Postadres:

@HetSNN Postbus 779, 9700 AT, Groningen Wij stimuleren, faciliteren en verbinden

mailto:bock@snn.nl
file:////c/www.snn.nl
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worden


Rapportage aan de directie en het 
Algemeen Bestuur


Samenwerkingsverband Noord 
Nederland | XX mei 2020







EY Office details


Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner
gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te 6 More London Place, London, SE1 2DA, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011
XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.


De directie en het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
 regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland
t.a.v. mevrouw M.A. Dol
Postbus 779
9700 AT GRONINGEN


Zwolle, xx mei 2020 REQ/


Geachte directie en leden van het Algemeen Bestuur,


Dit rapport bevat de onderwerpen waarvan wij het van belang vinden om met u te delen alsmede de onderwerpen waar wij vanuit wet- en regelgeving verplicht
zijn om over te rapporteren.


Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP


Drs. J. Schuurkamp RA
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Managementsamenvatting


Onze controlewerkzaamheden zijn op dit moment nog niet afgerond. Deze concept rapportage bevat
bevindingen ter bespreking met het management/directie. De concept conclusies in deze rapportage kunnen
wijzigen als gevolg van deze bespreking alsmede door de resterende controlewerkzaamheden.


Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met hetgeen is uiteengezet in de opdrachtbrief zoals
overeengekomen d.d. 05-09-2019.
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Uitkomsten controle
Conclusies en strekking verklaring worden toegevoegd in het definitieve verslag.


Op de volgende pagina hebben wij een tabel opgenomen met daarin de belangrijkste onderwerpen van onze controle die wij met u willen delen.
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Belangrijkste
aandachtspunten  in
onze controle


Onze belangrijkste observaties Schattings-
onzekerheid


Conclusie inzake
de positie in de
jaarrekening


Pagina
referentie


Controle op de
Commiteringen


In de jaarrekening is prospectief foutenherstel doorgevoerd ten aanzien
van een 2 tal teruggetrokken projecten welke per abuis in voorgaande
jaren niet als vrijval was verwerkt in de financiële administratie


n.v.t. Aanvaardbaar Pagina 4


Volledigheid en
juistheid van de
uitvoeringskosten


In de jaarrekening is prospectief foutenherstel doorgevoerd ten aanzien
van de vooruitontvangen uitvoeringskosten


n.v.t. Aanvaardbaar Pagina 4


Naleving Europese
aanbestedingsregels


Naast haar eigen (juridische) kennis en kunde maakt SNN mede gebruik
van de inkooptechnische kennis van de inkoopafdeling van de Provincie
Groningen. Een interne spend analyse heeft geen transacties bloot gelegd
welke mogelijk aanbesteed hadden moeten worden. Ten aanzien van inhuur
van personeel hebben wij het management om een nadere analyse
gevraagd.


n.v.t. Aanvaardbaar Pagina 5


Naleving van en
toelichting op de WNT


Vanwege de mutaties in de kring van topfunctionarissen gedurende 2019
hebben wij extra aandacht besteed aan de juiste en volledige
verantwoording in het WNT verantwoordingsmodel. Wij hebben hier geen
noemenswaardige bevindingen in geconstateerd.


n.v.t. Aanvaardbaar Pagina 5
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Controle-uitkomsten
Aandachtsgebieden voor de controle


Wij hanteren een top-down en risk-based controleaanpak. Hierbij richten we
relatief meer aandacht op onderdelen met een hoger risico of met een
grotere impact op de jaarrekening.


Controle commiteringen
Wij identificeren een verhoogd risico ten aanzien van de verantwoorde
commiteringen, welke direct leiden tot een bijdrage in de uitvoeringskosten,
aangezien de omvang/aantal commiteringen bepalend is voor de
(toekomstige) omvang van de bijdrage in uitvoeringskosten.


Onze aanpak
Wij hanteren een gegevensgerichte controleaanpak waarbij wij middels
steekproeven voldoende zekerheid hebben verkregen.


Belangrijkste observaties:
In de jaarrekening is door SNN een tweetal fouten gecorrigeerd die
betrekking hebben op eerdere verslag jaren. Beide fouten zijn afdoende
toegelicht in de jaarrekening en prospectief verwerkt.


controle in ons auditor’s report.


Wij nemen deze aanpak (niet) op als een belangrijke


Volledigheid en juistheid van de uitvoeringskosten
de uitvoeringskosten zijn de operationele kosten van het SNN om uitvoering
van de verschillende subsidieregelingen mogelijk te maken. Tegenover deze
uitvoeringskosten staan bijdragen van het Rijk, Provincies en gemeenten.


Onze aanpak
Wij hanteren een gegevensgerichte controleaanpak waarbij wij middels
steekproeven voldoende zekerheid hebben verkregen..


Belangrijkste observaties:
Ten aanzien van de (toekomstige) dekking van de uitvoeringskosten wordt
een tekort verwacht in de periode tot en met 2024 van ca 0,6 miljoen.
Onder gelijkblijvende omstandigheden zal dit tekort blijven bestaan en
zullen de provincies dit moeten aanvullen aangezien de participerende
Provincies ieder aansprakelijk zijn voor eventuele tekorten van de
gemeenschappelijke regeling. Wij hebben van SNN begrepen dat met de
provincies overleg gaande is over een nieuwe toekomstbestendige
financiering structuur.
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Naleving Europese aanbestedingsregels
SNN is gehouden aan de Europese aanbestedingsregels. Om te voldoen aan
deze regels heeft SNN eigen juristen in dienst en maakt het SNN gebruik van
de inkoop technische kennis van de inkoopafdeling van de Provincie
Groningen. Voorts heeft zij een interne analyse uitgevoerd ter bevestiging
van het naleven van de regelgeving.


Onze aanpak
Wij hanteren een gegevensgerichte controleaanpak waarbij wij middels
steekproeven voldoende zekerheid hebben verkregen.


Belangrijkste observaties:
Wij hebben geen transacties gesignaleerd welke aanbesteed hadden moeten
worden. Het SNN heeft ultimo 2019 het interne aanbestedingsmemo verder
aangescherpt. Hierbij maken wij SNN attent op de
aanbestedingsproblematiek inzake inhuur van (tijdelijk) personeel benodigd
voor subsidie projecten welke om specifieke kennis vragen. Hierbij is van
belang vooraf de vorm van aanbesteding adequaat te onderbouwen op basis
van eerder opgedane ervaring te bezien waar bijvoorbeeld met
raamovereenkomsten te gaan werken. Wij adviseren u hier periodiek
aandacht aan te besteden om tijdig (alsnog) een aanbestedingstraject op te
kunnen starten.


Naleving van en toelichting op de WNT
SNN is een WNT-instelling en verantwoord derhalve de WNT bezoldiging in
het daarvoor bestemde WNT-verantwoordingsmodel als onderdeel van de
jaarrekening.


Onze aanpak
Het WNT controleprotocol is leidend bij onze werkzaamheden. Hieruit blijkt
dat op onderdelen van de verantwoording een nihil tolerantie van
toepassing is. Mede om deze reden is voor een gegevensgerichte
controleaanpak gekozen.


Belangrijkste observaties:
Door de vele mutaties in de kring van topfunctionarissen in 2019 is de kans
op fouten in de WNT verantwoording groter. Wij hebben onze WNT
specialisten ingeschakeld voor de controle van de WNT verantwoording. In
samenspraak met WNT is een juiste en volledige WNT verantwoording tot
stand gekomen.
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 Clientnaam VERTROUWELIJK 6


Wij betrekken het risico op fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving in onze controle
Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het voorkomen en ontdekken van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving door de implementatie van
passende en toereikende interne controlemaatregelen. Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op het Algemeen Bestuur, inclusief het toezicht
op de interne controleomgeving. Het is onze verantwoordelijkheid om een controle zo te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat, waaronder fraude of niet-naleving van wet- en regelgeving. Daarom houden wij bij
onze controle ook rekening met het risico van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving.


Wij hebben de volgende frauderisico’s en interne beheersingsmaatregelen geïdentificeerd en aanvullende controlewerkzaamheden uitgevoerd:


Geïdentificeerde frauderisico Interne beheersingsmaatregelen Onze testwerkzaamheden, aanvullende gegevensgerichte
controlewerkzaamheden en bevindingen


Doorbreking van beheersmaatregelen
door het management bij de
totstandkoming van de juiste
verantwoording van de commiteringen


Een groot deel van de subsidies wordt door een
extern aangestelde deskundigencommissie
getoetst. Op basis waarvan een objectief oordeel
wordt verleend of de subsidie gecommiteerd kan
worden.


Wij hebben onder meer middels een steekproef vastgesteld
dat aan de verantwoorde commiteringen een getekende
beschikking ten grondslag ligt, welke alleen kan worden
afgegeven na goedkeuring van meerdere
subsidiedeskundigen.


Doorbreking van beheersmaatregelen
door het management bij de toerekening
aan het juiste jaar van baten gerelateerd
aan de uitvoeringskosten


De toerekening van de baten uitvoeringskosten
wordt gedaan op basis van realisatie in het systeem
AFAS. Deze realisatie wordt gevoed door
medewerkers die hun uren schrijven welke worden
goedgekeurd door de leidinggevenden.


Wij hebben vastgesteld dat de bijdragen in
uitvoeringskosten toegerekend zijn aan het juiste jaar op
basis van de facturering in het systeem AFAS. Wij hebben
integraal vastgesteld dat de gefactureerde bedragen in
2019 zijn verwerkt in de financiële administratie. Wij
hebben middels datapoint testing vastgesteld dat er wordt
gefactureerd op basis van de juiste gegevens.
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Wij hebben ook het volgende inherente risico geïdentificeerd met betrekking tot het niet-naleven van de wet- en regelgeving:


Geïdentificeerde risico’s voor het niet
naleven van wet- en regelgeving


Interne beheersingsmaatregelen Specifieke controlewerkzaamheden en bevindingen


Niet-naleving van de Europese
aanbestedingsregels


 Er wordt een spendanalyse opgesteld waarmee
wordt gewaarborgd dat SNN voldoet aan de
Europese aanbestedingsregels.


Wij hebben eveneens een spendanalyse uitgevoerd, zowel
over 2019 als meerjarig. Op basis hiervan hebben wij
geconcludeerd dat er geen onrechtmatige uitgave in strijd
met de aanbestedingsregels heeft plaats gevonden. Wel
hebben wij tijdens onze controle werkzaamheden
vastgesteld dat inhuur voor specifiek subsidiedeskundig
personeel, gezien de onvoorspelbaarheid van de verwachte
duur van inhuur, een punt van blijvende aandacht is.


Onjuiste toelichtingen uit hoofde van de
WNT


De kring van topfunctionarissen alsmede de WNT
verantwoording wordt opgesteld door de controller
en goedgekeurd door het dagelijks bestuur.


Wij hebben de WNT verantwoording gecontroleerd met
ondersteuning van onze WNT specialisten.


Tijdens onze controle hebben wij geen indicaties verkregen voor feitelijke of vermoede fraude of niet-naleving van wet- en regelgeving of statuten.


Corruptie- en omkopingsrisico’s
Corruptie is een wereldwijd probleem, waarbij het ook uw verantwoordelijkheid is om corruptie binnen uw SNN te voorkomen. Onze beroepsregels zijn in de
praktijkhandreiking Corruptie, een relevant onderwerp in het kader van (controle) werkzaamheden van de accountant verder aangescherpt, hetgeen tot
aanvullende werkzaamheden heeft geleid.


Wij constateren dat u een interne risicoanalyse heeft opgesteld waar uw corruptie/fraude-beleid onderdeel van is geweest. De implementatie heeft u nader
vormgegeven in beschreven procedures ten aanzien van de samenwerking met derden en een intern inkoop en aanbestedingsbeleid aangevuld met trainingen
voor de juiste mindset van uw medewerkers. Verbetering van de (zichtbare) monitoring op de werking en naleving van dit beleid heeft uw aandacht. U geeft aan
dat de jaarlijkse audits door de algemene rekenkamer en IT audits door de rijks auditdienst de mogelijkheden voor medewerkers van SNN om zich te onttrekken
aan de intern voorgeschreven procedures in belangrijke mate beperken.


Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht om eventuele effecten van dit risico ten behoeve van onze controle van de jaarrekening te mitigeren:
• Controle op de inkopen en aanbestedingen om vast te stellen dat alle inkopen conform de geldende Europese aanbestedingsregels zijn aanbesteed;
• Middels een steekproef vaststellen of voor betreffende inkopen die in rekening zijn gebracht, SNN redelijkerwijs ook de prestatielevering door de tegenpartij


heeft kunnen aantonen;
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• Middels een steekproef vaststellen of verstrekte subsidies in overeenstemming met de geldende interne procedures zijn verstrekt.


Naar aanleiding van bovengenoemde werkzaamheden hebben wij geen bijzonderheden geconstateerd.


Wij merken op dat begin 2019 door het SNN een mogelijke frauduleuze handeling door derden heeft plaatsgevonden ten aanzien van ingediende subsidie
aanvragen. Uit onderzoek volgt dat geen interne medewerkers van SNN bij betrokken zijn geweest. In maart 2020 is hier, na onderzoek door de politie, middels
een persbericht verdere communicatie door SNN gedaan. Wij merken op dat wij bij dergelijke incidenten beroepshalve werkzaamheden conform
Controlestandaard 240 dienen te verrichten. Betreffende casuïstiek heeft geen materiële impact op de jaarrekening 2019 gehad.
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  Rechtmatigheidsbeheer


Wij zijn nagegaan of de financiële beheershandelingen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. Wij constateren geen
overschrijdingen op lastenniveau ten opzichte van de gewijzigde begroting:


In de toelichting op het overzicht van baten en lasten is een analyse van de overschrijdingen opgenomen. De overschrijdingen zijn toereikend toegelicht en
passen binnen het bestaande beleid.


Misbruik en oneigenlijk gebruik
In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die erop zijn gericht om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. SNN heeft de
toets op het misbruik en oneigenlijk gebruik neergelegd in interne controleplannen. SNN heeft ons medegedeeld dat hen geen bevindingen bekend zijn die
invloed hebben op de rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties.


Niet-financiële beheershandelingen vallen buiten de scope van de rechtmatigheidscontrole
Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst deze
handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht onderzoek. Volstaan wordt in dit kader met het beoordelen van het interne systeem van
risicoafwegingen. Binnen dit systeem moeten voorwaarden zijn geschapen om risico’s goed te kunnen beoordelen en in de tijd te kunnen volgen.


Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van de inventarisatie van de risico’s en de getrouwe weergave van de hieruit mogelijk
voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” van het jaarverslag. Daarnaast hebben wij gericht geïnformeerd
naar de lopende procedures waarbij de SNN betrokken is, teneinde indicaties te verkrijgen over de eventuele risico’s op dit vlak. Op grond hiervan beschikken wij
niet over aanwijzingen die een nader onderzoek naar de (financiële) gevolgen noodzakelijk maakt.
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Verbeterpunten in de interne beheersomgeving
Wij hebben (ook) inzicht verkregen in de opzet van de interne beheersomgeving (voor zover relevant voor onze opdracht). Wij hebben een primair
gegevensgerichte controleaanpak toegepast. Dit betekent dat wij de opzet van het proces en het bestaan van de (belangrijkste) interne beheersmaatregelen
hebben getoetst. Op basis van de uitgevoerde procedures hebben wij de volgende belangrijkste verbeterpunten gesignaleerd:


Verbeterpunten in de interne beheersomgeving


Omschrijvingvan de
aangelegenheid


Impact op de volgende
posten/beweringen/interne controle-
elementen


 Uitgebreide beschrijving en mogelijke verbetering


Niet alle
toekenningen/commiteringen met
betrekking tot subsidieregelingen
worden goedgekeurd door de
deskundigencommissie.


Openstaande toekenningen en Schulden
derden


Door bij alle subsidies akkoord te verkrijgen van een externe
deskundigencommissie wordt het risico op management override bij het
toekenningen van beschikkingen gemitigeerd. Wij merken hierbij op dat
de omvang van verleende subsidies sterk varieert per
subsidieregeling/programma en tevens dat het huidige pakket aan
regelingen reeds voorzien is van mitigerende maatregelen. Het
inschakelen van een deskundigencommissie zien wij als een belangrijk
(doch niet zaligmakend) middel om te voorkomen dat onjuiste
toekenningen/commiteringen worden aangegaan.  Wij adviseren u bij
nieuwe regelingen (niet vallend binnen het EFRO programma, waar inzet
van de deskundigencommissie al standaard onderdeel van de
beheersmaatregelen is) het nut van een dergelijke deskundigencommissie
in overweging te nemen.


Reactie SNN: Bij een aantal subsidieprogramma’s en regelingen is sprake van een deskundigencommissie die per project een oordeel geeft. De VIA is een
regeling binnen het EFRO programma. Hierbij wordt de VIA-regeling door de deskundigencommissie getoetst op passendheid van de kaders en
voorwaarden. Bij de uitvoering van de via-regeling wordt gezorgd (checklisten, functiescheiding tussen veroordeling, review, akkoord manager subsidie en
uitbetaling subsidie, en projectaudits Audit autoriteit voor VIA en KEI) dat binnen deze kaders wordt gebleven







………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………


 Clientnaam VERTROUWELIJK 11


In het geval van facturering in
AFAS van de uitvoeringskosten is
veel verantwoordelijkheid bij een
persoon belegd.


Bijdrage in uitvoeringskosten In AFAS is veel verantwoordelijkheid belegd met bij een persoon. Wij
adviseren u de beschikkende, uitvoerende en controlerende functie in
opzet bij meerdere personen te beleggen.


Proces voor aanbestedingen kan
uitgebreider ingericht worden.


Rechtmatigheid van de aanbestedingen Wij constateren dat er een intern inkoopbeleid is opgesteld. Wij
constateren dat dit wordt gevolgd conform beleid. Wij constateren dat
hier in mindere mate wordt beoordeeld in hoeverre er Europese
aanbesteding plaats zou moeten vinden. Wij adviseren om de spend
regelmatiger te analyseren en per soort opdracht in het inkoopoverleg te
bespreken of dit aanbesteed zou moeten worden.


Ons beeld van uw IT-omgeving
Onze controle hebben wij niet primair gericht op het afgeven van een oordeel op de continuïteit en de betrouwbaarheid van uw geautomatiseerde dataverwerking
(of onderdelen daarvan). Wij zijn ook niet geïnstrueerd door het management om hiernaar te kijken. De jaarrekeningcontrolewerkzaamheden hebben echter geen
tekortkomingen geïdentificeerd ten aanzien van de continuïteit en de betrouwbaarheid van uw geautomatiseerde gegevensverwerking.
Wel hebben wij enige aandachtspunten inzake de IT-organisatie gedurende de controle met SNN gedeeld. Deze aandachtspunten zullen bij het IT project dat u in
2020 opstart in samenwerking met de Provincie Groningen betrokken worden. Wij spraken af om in een vroegtijdig stadium van het op te straten IT project een
van onze IT auditors mee te laten kijken. Wij zullen hierop bij de managementletter danwel het accountantsverslag 2020 terug te komen op de opvolging hiervan.


Wij merken op dat in 2019 het SNN slachtoffer is geweest van een phising truc. Inmiddels zijn door SNN de noodzakelijke maatregelen genomen om herhaling te
voorkomen, is er een formele AVG melding ingediend en zijn de belanghebbenden geïnformeerd.
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Jaarverslag en andere informatie


Jaarverslag
Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag;
• alle informatie bevat die op grond van het Besluit Begroting en


Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) is vereist;
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat


op basis van de verkregen kennis bij de jaarrekeningcontrole.


Vereisten jaarverslag
Uw jaarverslag bestaat uit de programma/regeling verantwoording, de
paragrafen en overige informatie. Het Besluit Begroting en Verantwoording
Provincies en gemeenten bepaalt nadere voorschriften voor het jaarverslag.


In overeenstemming met de omvang en complexiteit van de SNN bevat het
jaarverslag een evenwichtige en uitvoerige analyse van de financiële
situatie op de verslagdatum, ontwikkelingen tijdens het boekjaar en
inkomsten, alsmede een beschrijving van de risico’s en onzekerheden.
Daarnaast is in het jaarverslag de verwachte gang van zaken opgenomen.
Ten aanzien van het gebruik van financiële instrumenten door de SNN
worden de doelstellingen en het beleid van de SNN inzake risicobeheer
vermeld.


Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft voldoende
inzicht
Wij zijn van mening dat de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing een goed inzicht geeft in het beleid van de SNN ten
aanzien van het weerstandsvermogen en de risico’s waar SNN mee kan
worden geconfronteerd. Tevens wordt inzicht gegeven in de beschikbare
middelen (beschikbare weerstandscapaciteit) om de risico’s af te dekken,
indien de risico’s op grond van het beleid ten aanzien van het
weerstandsvermogen niet op andere wijze kunnen worden opgevangen.







Bijlagen
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Bijlage: Controleverschillen
Tijdens onze controle hebben wij verschillen tussen bedragen, classificaties, presentatie en toelichtingen vastgesteld. Dit kan zijn:
• op de waardering of presentatie van posten van de jaarrekening;
• zoals ze naar onze mening moeten worden gewaardeerd of gepresenteerd in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording SNNs en


gemeenten (BBV).


Hieronder hebben wij een samenvatting opgenomen van de materiële verschillen die zijn geïdentificeerd tijdens onze controle tot de datum van dit
accountantsverslag. De eerste tabel bevat verschillen die door het Algemeen Bestuur zijn gecorrigeerd. De tweede tabel bevat verschillen die niet zijn
gecorrigeerd. Wij hebben beoordeeld in hoeverre de verschillen het gevolg zijn van tekortkomingen in de interne beheersomgeving en dit opgenomen in een
aparte kolom in de tabel. Daarnaast zijn (eventuele) financiële rechtmatigheidsfouten in dit overzicht opgenomen.


Gecorrigeerde controleverschillen


Item/beschrijving van het
controleverschil


Bedrag in euro’s / referentie
naar de wet- en regelgeving


Effect van deze bevinding op de evaluatie van de interne beheersomgeving Referentie in dit
verslag


Geen nvt nvt nvt
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Ongecorrigeerde controleverschillen


Wij hebben de ongecorrigeerde controleverschillen met het Algemeen Bestuur besproken. Wij zijn van mening dat verschillen zoveel mogelijk door het Algemeen
Bestuur moeten worden aangepast. Wij kunnen ons vinden in de overwegingen van het Algemeen Bestuur om deze verschillen niet te corrigeren, aangezien deze
bedragen niet materieel zijn voor het inzicht van de jaarrekening of niet gecorrigeerd kunnen worden (in het geval van financiële rechtmatigheidsfouten). De
overwogen kwalitatieve factoren zijn:
• het effect op het resultaat voor en na bestemming;
• het effect op de balansposten, inclusief het eigen vermogen;
• het effect op significante toelichtingen, individuele items, subtotaal of totaal in de jaarrekening.


Item/beschrijving van het
controleverschil


Bedrag in € / referentie naar
de wet- en regelgeving


Effect van deze bevinding op de evaluatie van de interne beheersomgeving Referentie in dit
verslag


geen nvt nvt nvt
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Bijlage: Wij zijn onafhankelijk
Onafhankelijkheid van onze klanten is één van de fundamenten in ons beroep. Wij monitoren voortdurend dat wij voldoen aan de
onafhankelijkheidseisen die op ons van toepassing zijn. Op basis hiervan bevestigen wij dat Ernst & Young Accountants LLP en de personen
die deel uitmaken van het controleteam voldoen aan de geldende onafhankelijkheidseisen.
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   Financiële relaties
Financiële relaties kunnen betrekking hebben op relaties van EY als onderneming met SNN, evenals relaties van individuen (persoonlijke onafhankelijkheid).
Daarom voert EY werkzaamheden uit in Nederland en op onze buitenlandse locaties om vast te stellen of een covered person met betrekking tot SNN of een EY-
lidfirma verboden financiële regelingen heeft met SNN. Er zijn geen bevindingen geconstateerd tijdens het boekjaar.


   Andere onafhankelijkheidskwesties
Andere onafhankelijkheidskwesties kunnen bestaan uit:
• Zakelijke relaties
• Werkrelaties
• Andere persoonlijke relaties
• Geschenken en gastvrijheid
• Juridische procedures


Wij zijn niet op de hoogte van dergelijke kwesties die redelijkerwijs van invloed geacht kunnen worden te zijn op onze onafhankelijkheid met betrekking tot SNN.


   Gebruik van niet-EY-accountants en -specialisten
Wij hebben bij de uitvoering van onze wettelijke controle (specifiek: controle op de SISA verantwoording met betrekking tot regeling E28b) gebruikgemaakt van
niet-EY-accountants. Deze niet-EY-accountant heeft haar onafhankelijkheid nog niet aan ons bevestigd, in afwachting van de afwikkeling van haar
controlewerkzaamheden ten aanzien van de betreffende SISA regeling.


0
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Bijlage: Materialiteit en rapporteringstolerantie
Op grond van het Bado stelt Provinciale Staten de goedkeuringstolerantie vast, die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren. De
goedkeuringstolerantie is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Ten aanzien van toleranties zijn geen wijzigingen aangebracht.


Op grond van de jaarrekening 2019 bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten 1% van de lasten en voor onzekerheden 3% van de lasten. Als de
goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden, kan een goedkeurende controleverklaring afgegeven worden.


Deze goedkeuringstolerantie is een kwantitatief criterium. De uiteindelijke oordeelsvorming is echter altijd een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve
afwegingen.


De rapporteringstolerantie, de maatstaf die geldt voor het rapporteren van fouten en onzekerheden, is door het algemeen bestuur bepaald op 10% van de
goekeuringstolerantie, te weten € 34.800.


Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend


Fouten in de jaarrekening (% lasten) < 1% > 1 < 3% - > 3%


Onzekerheden in de jaarrekening (% lasten) < 3% > 3 < 10% > 10% -
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Bijlage: SiSa-bijlage [ONDERHANDEN]
Het is volgens de Nota verwachtingen accountantscontrole 2019 voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren
door middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw SNN samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken
voor 15 juli 2020 elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd.


Nummer specifieke
uitkering conform
SiSa-bijlage 2019


Specifieke uitkering Fout of
onzekerheid


Financiële omvang
in euro’s


Toelichting fout/onzekerheid


Strekking controleverklaring rechtmatigheid: goedkeurend/met beperking/met oordeelonthouding
Strekking controleverklaring getrouwheid: goedkeurend/met beperking/met oordeelonthouding











Controlebevindingen
2019 – concept,
hieraan kunnen geen
rechten ontleend
worden

Rapportage aan de directie en het 
Algemeen Bestuur

Samenwerkingsverband Noord 
Nederland | XX mei 2020



EY Office details

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner
gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te 6 More London Place, London, SE1 2DA, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011
XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

De directie en het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
 regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland
t.a.v. mevrouw M.A. Dol
Postbus 779
9700 AT GRONINGEN

Zwolle, xx mei 2020 REQ/

Geachte directie en leden van het Algemeen Bestuur,

Dit rapport bevat de onderwerpen waarvan wij het van belang vinden om met u te delen alsmede de onderwerpen waar wij vanuit wet- en regelgeving verplicht
zijn om over te rapporteren.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

Drs. J. Schuurkamp RA
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Managementsamenvatting

Onze controlewerkzaamheden zijn op dit moment nog niet afgerond. Deze concept rapportage bevat
bevindingen ter bespreking met het management/directie. De concept conclusies in deze rapportage kunnen
wijzigen als gevolg van deze bespreking alsmede door de resterende controlewerkzaamheden.

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met hetgeen is uiteengezet in de opdrachtbrief zoals
overeengekomen d.d. 05-09-2019.
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Uitkomsten controle
Conclusies en strekking verklaring worden toegevoegd in het definitieve verslag.

Op de volgende pagina hebben wij een tabel opgenomen met daarin de belangrijkste onderwerpen van onze controle die wij met u willen delen.
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Belangrijkste
aandachtspunten  in
onze controle

Onze belangrijkste observaties Schattings-
onzekerheid

Conclusie inzake
de positie in de
jaarrekening

Pagina
referentie

Controle op de
Commiteringen

In de jaarrekening is prospectief foutenherstel doorgevoerd ten aanzien
van een 2 tal teruggetrokken projecten welke per abuis in voorgaande
jaren niet als vrijval was verwerkt in de financiële administratie

n.v.t. Aanvaardbaar Pagina 4

Volledigheid en
juistheid van de
uitvoeringskosten

In de jaarrekening is prospectief foutenherstel doorgevoerd ten aanzien
van de vooruitontvangen uitvoeringskosten

n.v.t. Aanvaardbaar Pagina 4

Naleving Europese
aanbestedingsregels

Naast haar eigen (juridische) kennis en kunde maakt SNN mede gebruik
van de inkooptechnische kennis van de inkoopafdeling van de Provincie
Groningen. Een interne spend analyse heeft geen transacties bloot gelegd
welke mogelijk aanbesteed hadden moeten worden. Ten aanzien van inhuur
van personeel hebben wij het management om een nadere analyse
gevraagd.

n.v.t. Aanvaardbaar Pagina 5

Naleving van en
toelichting op de WNT

Vanwege de mutaties in de kring van topfunctionarissen gedurende 2019
hebben wij extra aandacht besteed aan de juiste en volledige
verantwoording in het WNT verantwoordingsmodel. Wij hebben hier geen
noemenswaardige bevindingen in geconstateerd.

n.v.t. Aanvaardbaar Pagina 5
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Controle-uitkomsten
Aandachtsgebieden voor de controle

Wij hanteren een top-down en risk-based controleaanpak. Hierbij richten we
relatief meer aandacht op onderdelen met een hoger risico of met een
grotere impact op de jaarrekening.

Controle commiteringen
Wij identificeren een verhoogd risico ten aanzien van de verantwoorde
commiteringen, welke direct leiden tot een bijdrage in de uitvoeringskosten,
aangezien de omvang/aantal commiteringen bepalend is voor de
(toekomstige) omvang van de bijdrage in uitvoeringskosten.

Onze aanpak
Wij hanteren een gegevensgerichte controleaanpak waarbij wij middels
steekproeven voldoende zekerheid hebben verkregen.

Belangrijkste observaties:
In de jaarrekening is door SNN een tweetal fouten gecorrigeerd die
betrekking hebben op eerdere verslag jaren. Beide fouten zijn afdoende
toegelicht in de jaarrekening en prospectief verwerkt.

controle in ons auditor’s report.

Wij nemen deze aanpak (niet) op als een belangrijke

Volledigheid en juistheid van de uitvoeringskosten
de uitvoeringskosten zijn de operationele kosten van het SNN om uitvoering
van de verschillende subsidieregelingen mogelijk te maken. Tegenover deze
uitvoeringskosten staan bijdragen van het Rijk, Provincies en gemeenten.

Onze aanpak
Wij hanteren een gegevensgerichte controleaanpak waarbij wij middels
steekproeven voldoende zekerheid hebben verkregen..

Belangrijkste observaties:
Ten aanzien van de (toekomstige) dekking van de uitvoeringskosten wordt
een tekort verwacht in de periode tot en met 2024 van ca 0,6 miljoen.
Onder gelijkblijvende omstandigheden zal dit tekort blijven bestaan en
zullen de provincies dit moeten aanvullen aangezien de participerende
Provincies ieder aansprakelijk zijn voor eventuele tekorten van de
gemeenschappelijke regeling. Wij hebben van SNN begrepen dat met de
provincies overleg gaande is over een nieuwe toekomstbestendige
financiering structuur.
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Naleving Europese aanbestedingsregels
SNN is gehouden aan de Europese aanbestedingsregels. Om te voldoen aan
deze regels heeft SNN eigen juristen in dienst en maakt het SNN gebruik van
de inkoop technische kennis van de inkoopafdeling van de Provincie
Groningen. Voorts heeft zij een interne analyse uitgevoerd ter bevestiging
van het naleven van de regelgeving.

Onze aanpak
Wij hanteren een gegevensgerichte controleaanpak waarbij wij middels
steekproeven voldoende zekerheid hebben verkregen.

Belangrijkste observaties:
Wij hebben geen transacties gesignaleerd welke aanbesteed hadden moeten
worden. Het SNN heeft ultimo 2019 het interne aanbestedingsmemo verder
aangescherpt. Hierbij maken wij SNN attent op de
aanbestedingsproblematiek inzake inhuur van (tijdelijk) personeel benodigd
voor subsidie projecten welke om specifieke kennis vragen. Hierbij is van
belang vooraf de vorm van aanbesteding adequaat te onderbouwen op basis
van eerder opgedane ervaring te bezien waar bijvoorbeeld met
raamovereenkomsten te gaan werken. Wij adviseren u hier periodiek
aandacht aan te besteden om tijdig (alsnog) een aanbestedingstraject op te
kunnen starten.

Naleving van en toelichting op de WNT
SNN is een WNT-instelling en verantwoord derhalve de WNT bezoldiging in
het daarvoor bestemde WNT-verantwoordingsmodel als onderdeel van de
jaarrekening.

Onze aanpak
Het WNT controleprotocol is leidend bij onze werkzaamheden. Hieruit blijkt
dat op onderdelen van de verantwoording een nihil tolerantie van
toepassing is. Mede om deze reden is voor een gegevensgerichte
controleaanpak gekozen.

Belangrijkste observaties:
Door de vele mutaties in de kring van topfunctionarissen in 2019 is de kans
op fouten in de WNT verantwoording groter. Wij hebben onze WNT
specialisten ingeschakeld voor de controle van de WNT verantwoording. In
samenspraak met WNT is een juiste en volledige WNT verantwoording tot
stand gekomen.
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Wij betrekken het risico op fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving in onze controle
Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het voorkomen en ontdekken van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving door de implementatie van
passende en toereikende interne controlemaatregelen. Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op het Algemeen Bestuur, inclusief het toezicht
op de interne controleomgeving. Het is onze verantwoordelijkheid om een controle zo te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat, waaronder fraude of niet-naleving van wet- en regelgeving. Daarom houden wij bij
onze controle ook rekening met het risico van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving.

Wij hebben de volgende frauderisico’s en interne beheersingsmaatregelen geïdentificeerd en aanvullende controlewerkzaamheden uitgevoerd:

Geïdentificeerde frauderisico Interne beheersingsmaatregelen Onze testwerkzaamheden, aanvullende gegevensgerichte
controlewerkzaamheden en bevindingen

Doorbreking van beheersmaatregelen
door het management bij de
totstandkoming van de juiste
verantwoording van de commiteringen

Een groot deel van de subsidies wordt door een
extern aangestelde deskundigencommissie
getoetst. Op basis waarvan een objectief oordeel
wordt verleend of de subsidie gecommiteerd kan
worden.

Wij hebben onder meer middels een steekproef vastgesteld
dat aan de verantwoorde commiteringen een getekende
beschikking ten grondslag ligt, welke alleen kan worden
afgegeven na goedkeuring van meerdere
subsidiedeskundigen.

Doorbreking van beheersmaatregelen
door het management bij de toerekening
aan het juiste jaar van baten gerelateerd
aan de uitvoeringskosten

De toerekening van de baten uitvoeringskosten
wordt gedaan op basis van realisatie in het systeem
AFAS. Deze realisatie wordt gevoed door
medewerkers die hun uren schrijven welke worden
goedgekeurd door de leidinggevenden.

Wij hebben vastgesteld dat de bijdragen in
uitvoeringskosten toegerekend zijn aan het juiste jaar op
basis van de facturering in het systeem AFAS. Wij hebben
integraal vastgesteld dat de gefactureerde bedragen in
2019 zijn verwerkt in de financiële administratie. Wij
hebben middels datapoint testing vastgesteld dat er wordt
gefactureerd op basis van de juiste gegevens.
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Wij hebben ook het volgende inherente risico geïdentificeerd met betrekking tot het niet-naleven van de wet- en regelgeving:

Geïdentificeerde risico’s voor het niet
naleven van wet- en regelgeving

Interne beheersingsmaatregelen Specifieke controlewerkzaamheden en bevindingen

Niet-naleving van de Europese
aanbestedingsregels

 Er wordt een spendanalyse opgesteld waarmee
wordt gewaarborgd dat SNN voldoet aan de
Europese aanbestedingsregels.

Wij hebben eveneens een spendanalyse uitgevoerd, zowel
over 2019 als meerjarig. Op basis hiervan hebben wij
geconcludeerd dat er geen onrechtmatige uitgave in strijd
met de aanbestedingsregels heeft plaats gevonden. Wel
hebben wij tijdens onze controle werkzaamheden
vastgesteld dat inhuur voor specifiek subsidiedeskundig
personeel, gezien de onvoorspelbaarheid van de verwachte
duur van inhuur, een punt van blijvende aandacht is.

Onjuiste toelichtingen uit hoofde van de
WNT

De kring van topfunctionarissen alsmede de WNT
verantwoording wordt opgesteld door de controller
en goedgekeurd door het dagelijks bestuur.

Wij hebben de WNT verantwoording gecontroleerd met
ondersteuning van onze WNT specialisten.

Tijdens onze controle hebben wij geen indicaties verkregen voor feitelijke of vermoede fraude of niet-naleving van wet- en regelgeving of statuten.

Corruptie- en omkopingsrisico’s
Corruptie is een wereldwijd probleem, waarbij het ook uw verantwoordelijkheid is om corruptie binnen uw SNN te voorkomen. Onze beroepsregels zijn in de
praktijkhandreiking Corruptie, een relevant onderwerp in het kader van (controle) werkzaamheden van de accountant verder aangescherpt, hetgeen tot
aanvullende werkzaamheden heeft geleid.

Wij constateren dat u een interne risicoanalyse heeft opgesteld waar uw corruptie/fraude-beleid onderdeel van is geweest. De implementatie heeft u nader
vormgegeven in beschreven procedures ten aanzien van de samenwerking met derden en een intern inkoop en aanbestedingsbeleid aangevuld met trainingen
voor de juiste mindset van uw medewerkers. Verbetering van de (zichtbare) monitoring op de werking en naleving van dit beleid heeft uw aandacht. U geeft aan
dat de jaarlijkse audits door de algemene rekenkamer en IT audits door de rijks auditdienst de mogelijkheden voor medewerkers van SNN om zich te onttrekken
aan de intern voorgeschreven procedures in belangrijke mate beperken.

Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht om eventuele effecten van dit risico ten behoeve van onze controle van de jaarrekening te mitigeren:
• Controle op de inkopen en aanbestedingen om vast te stellen dat alle inkopen conform de geldende Europese aanbestedingsregels zijn aanbesteed;
• Middels een steekproef vaststellen of voor betreffende inkopen die in rekening zijn gebracht, SNN redelijkerwijs ook de prestatielevering door de tegenpartij

heeft kunnen aantonen;
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• Middels een steekproef vaststellen of verstrekte subsidies in overeenstemming met de geldende interne procedures zijn verstrekt.

Naar aanleiding van bovengenoemde werkzaamheden hebben wij geen bijzonderheden geconstateerd.

Wij merken op dat begin 2019 door het SNN een mogelijke frauduleuze handeling door derden heeft plaatsgevonden ten aanzien van ingediende subsidie
aanvragen. Uit onderzoek volgt dat geen interne medewerkers van SNN bij betrokken zijn geweest. In maart 2020 is hier, na onderzoek door de politie, middels
een persbericht verdere communicatie door SNN gedaan. Wij merken op dat wij bij dergelijke incidenten beroepshalve werkzaamheden conform
Controlestandaard 240 dienen te verrichten. Betreffende casuïstiek heeft geen materiële impact op de jaarrekening 2019 gehad.
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  Rechtmatigheidsbeheer

Wij zijn nagegaan of de financiële beheershandelingen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. Wij constateren geen
overschrijdingen op lastenniveau ten opzichte van de gewijzigde begroting:

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten is een analyse van de overschrijdingen opgenomen. De overschrijdingen zijn toereikend toegelicht en
passen binnen het bestaande beleid.

Misbruik en oneigenlijk gebruik
In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die erop zijn gericht om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. SNN heeft de
toets op het misbruik en oneigenlijk gebruik neergelegd in interne controleplannen. SNN heeft ons medegedeeld dat hen geen bevindingen bekend zijn die
invloed hebben op de rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties.

Niet-financiële beheershandelingen vallen buiten de scope van de rechtmatigheidscontrole
Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst deze
handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht onderzoek. Volstaan wordt in dit kader met het beoordelen van het interne systeem van
risicoafwegingen. Binnen dit systeem moeten voorwaarden zijn geschapen om risico’s goed te kunnen beoordelen en in de tijd te kunnen volgen.

Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van de inventarisatie van de risico’s en de getrouwe weergave van de hieruit mogelijk
voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” van het jaarverslag. Daarnaast hebben wij gericht geïnformeerd
naar de lopende procedures waarbij de SNN betrokken is, teneinde indicaties te verkrijgen over de eventuele risico’s op dit vlak. Op grond hiervan beschikken wij
niet over aanwijzingen die een nader onderzoek naar de (financiële) gevolgen noodzakelijk maakt.
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Verbeterpunten in de interne beheersomgeving
Wij hebben (ook) inzicht verkregen in de opzet van de interne beheersomgeving (voor zover relevant voor onze opdracht). Wij hebben een primair
gegevensgerichte controleaanpak toegepast. Dit betekent dat wij de opzet van het proces en het bestaan van de (belangrijkste) interne beheersmaatregelen
hebben getoetst. Op basis van de uitgevoerde procedures hebben wij de volgende belangrijkste verbeterpunten gesignaleerd:

Verbeterpunten in de interne beheersomgeving

Omschrijvingvan de
aangelegenheid

Impact op de volgende
posten/beweringen/interne controle-
elementen

 Uitgebreide beschrijving en mogelijke verbetering

Niet alle
toekenningen/commiteringen met
betrekking tot subsidieregelingen
worden goedgekeurd door de
deskundigencommissie.

Openstaande toekenningen en Schulden
derden

Door bij alle subsidies akkoord te verkrijgen van een externe
deskundigencommissie wordt het risico op management override bij het
toekenningen van beschikkingen gemitigeerd. Wij merken hierbij op dat
de omvang van verleende subsidies sterk varieert per
subsidieregeling/programma en tevens dat het huidige pakket aan
regelingen reeds voorzien is van mitigerende maatregelen. Het
inschakelen van een deskundigencommissie zien wij als een belangrijk
(doch niet zaligmakend) middel om te voorkomen dat onjuiste
toekenningen/commiteringen worden aangegaan.  Wij adviseren u bij
nieuwe regelingen (niet vallend binnen het EFRO programma, waar inzet
van de deskundigencommissie al standaard onderdeel van de
beheersmaatregelen is) het nut van een dergelijke deskundigencommissie
in overweging te nemen.

Reactie SNN: Bij een aantal subsidieprogramma’s en regelingen is sprake van een deskundigencommissie die per project een oordeel geeft. De VIA is een
regeling binnen het EFRO programma. Hierbij wordt de VIA-regeling door de deskundigencommissie getoetst op passendheid van de kaders en
voorwaarden. Bij de uitvoering van de via-regeling wordt gezorgd (checklisten, functiescheiding tussen veroordeling, review, akkoord manager subsidie en
uitbetaling subsidie, en projectaudits Audit autoriteit voor VIA en KEI) dat binnen deze kaders wordt gebleven
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In het geval van facturering in
AFAS van de uitvoeringskosten is
veel verantwoordelijkheid bij een
persoon belegd.

Bijdrage in uitvoeringskosten In AFAS is veel verantwoordelijkheid belegd met bij een persoon. Wij
adviseren u de beschikkende, uitvoerende en controlerende functie in
opzet bij meerdere personen te beleggen.

Proces voor aanbestedingen kan
uitgebreider ingericht worden.

Rechtmatigheid van de aanbestedingen Wij constateren dat er een intern inkoopbeleid is opgesteld. Wij
constateren dat dit wordt gevolgd conform beleid. Wij constateren dat
hier in mindere mate wordt beoordeeld in hoeverre er Europese
aanbesteding plaats zou moeten vinden. Wij adviseren om de spend
regelmatiger te analyseren en per soort opdracht in het inkoopoverleg te
bespreken of dit aanbesteed zou moeten worden.

Ons beeld van uw IT-omgeving
Onze controle hebben wij niet primair gericht op het afgeven van een oordeel op de continuïteit en de betrouwbaarheid van uw geautomatiseerde dataverwerking
(of onderdelen daarvan). Wij zijn ook niet geïnstrueerd door het management om hiernaar te kijken. De jaarrekeningcontrolewerkzaamheden hebben echter geen
tekortkomingen geïdentificeerd ten aanzien van de continuïteit en de betrouwbaarheid van uw geautomatiseerde gegevensverwerking.
Wel hebben wij enige aandachtspunten inzake de IT-organisatie gedurende de controle met SNN gedeeld. Deze aandachtspunten zullen bij het IT project dat u in
2020 opstart in samenwerking met de Provincie Groningen betrokken worden. Wij spraken af om in een vroegtijdig stadium van het op te straten IT project een
van onze IT auditors mee te laten kijken. Wij zullen hierop bij de managementletter danwel het accountantsverslag 2020 terug te komen op de opvolging hiervan.

Wij merken op dat in 2019 het SNN slachtoffer is geweest van een phising truc. Inmiddels zijn door SNN de noodzakelijke maatregelen genomen om herhaling te
voorkomen, is er een formele AVG melding ingediend en zijn de belanghebbenden geïnformeerd.
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Jaarverslag en andere informatie

Jaarverslag
Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag;
• alle informatie bevat die op grond van het Besluit Begroting en

Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) is vereist;
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat

op basis van de verkregen kennis bij de jaarrekeningcontrole.

Vereisten jaarverslag
Uw jaarverslag bestaat uit de programma/regeling verantwoording, de
paragrafen en overige informatie. Het Besluit Begroting en Verantwoording
Provincies en gemeenten bepaalt nadere voorschriften voor het jaarverslag.

In overeenstemming met de omvang en complexiteit van de SNN bevat het
jaarverslag een evenwichtige en uitvoerige analyse van de financiële
situatie op de verslagdatum, ontwikkelingen tijdens het boekjaar en
inkomsten, alsmede een beschrijving van de risico’s en onzekerheden.
Daarnaast is in het jaarverslag de verwachte gang van zaken opgenomen.
Ten aanzien van het gebruik van financiële instrumenten door de SNN
worden de doelstellingen en het beleid van de SNN inzake risicobeheer
vermeld.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft voldoende
inzicht
Wij zijn van mening dat de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing een goed inzicht geeft in het beleid van de SNN ten
aanzien van het weerstandsvermogen en de risico’s waar SNN mee kan
worden geconfronteerd. Tevens wordt inzicht gegeven in de beschikbare
middelen (beschikbare weerstandscapaciteit) om de risico’s af te dekken,
indien de risico’s op grond van het beleid ten aanzien van het
weerstandsvermogen niet op andere wijze kunnen worden opgevangen.



Bijlagen
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Bijlage: Controleverschillen
Tijdens onze controle hebben wij verschillen tussen bedragen, classificaties, presentatie en toelichtingen vastgesteld. Dit kan zijn:
• op de waardering of presentatie van posten van de jaarrekening;
• zoals ze naar onze mening moeten worden gewaardeerd of gepresenteerd in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording SNNs en

gemeenten (BBV).

Hieronder hebben wij een samenvatting opgenomen van de materiële verschillen die zijn geïdentificeerd tijdens onze controle tot de datum van dit
accountantsverslag. De eerste tabel bevat verschillen die door het Algemeen Bestuur zijn gecorrigeerd. De tweede tabel bevat verschillen die niet zijn
gecorrigeerd. Wij hebben beoordeeld in hoeverre de verschillen het gevolg zijn van tekortkomingen in de interne beheersomgeving en dit opgenomen in een
aparte kolom in de tabel. Daarnaast zijn (eventuele) financiële rechtmatigheidsfouten in dit overzicht opgenomen.

Gecorrigeerde controleverschillen

Item/beschrijving van het
controleverschil

Bedrag in euro’s / referentie
naar de wet- en regelgeving

Effect van deze bevinding op de evaluatie van de interne beheersomgeving Referentie in dit
verslag

Geen nvt nvt nvt
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Ongecorrigeerde controleverschillen

Wij hebben de ongecorrigeerde controleverschillen met het Algemeen Bestuur besproken. Wij zijn van mening dat verschillen zoveel mogelijk door het Algemeen
Bestuur moeten worden aangepast. Wij kunnen ons vinden in de overwegingen van het Algemeen Bestuur om deze verschillen niet te corrigeren, aangezien deze
bedragen niet materieel zijn voor het inzicht van de jaarrekening of niet gecorrigeerd kunnen worden (in het geval van financiële rechtmatigheidsfouten). De
overwogen kwalitatieve factoren zijn:
• het effect op het resultaat voor en na bestemming;
• het effect op de balansposten, inclusief het eigen vermogen;
• het effect op significante toelichtingen, individuele items, subtotaal of totaal in de jaarrekening.

Item/beschrijving van het
controleverschil

Bedrag in € / referentie naar
de wet- en regelgeving

Effect van deze bevinding op de evaluatie van de interne beheersomgeving Referentie in dit
verslag

geen nvt nvt nvt
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Bijlage: Wij zijn onafhankelijk
Onafhankelijkheid van onze klanten is één van de fundamenten in ons beroep. Wij monitoren voortdurend dat wij voldoen aan de
onafhankelijkheidseisen die op ons van toepassing zijn. Op basis hiervan bevestigen wij dat Ernst & Young Accountants LLP en de personen
die deel uitmaken van het controleteam voldoen aan de geldende onafhankelijkheidseisen.
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   Financiële relaties
Financiële relaties kunnen betrekking hebben op relaties van EY als onderneming met SNN, evenals relaties van individuen (persoonlijke onafhankelijkheid).
Daarom voert EY werkzaamheden uit in Nederland en op onze buitenlandse locaties om vast te stellen of een covered person met betrekking tot SNN of een EY-
lidfirma verboden financiële regelingen heeft met SNN. Er zijn geen bevindingen geconstateerd tijdens het boekjaar.

   Andere onafhankelijkheidskwesties
Andere onafhankelijkheidskwesties kunnen bestaan uit:
• Zakelijke relaties
• Werkrelaties
• Andere persoonlijke relaties
• Geschenken en gastvrijheid
• Juridische procedures

Wij zijn niet op de hoogte van dergelijke kwesties die redelijkerwijs van invloed geacht kunnen worden te zijn op onze onafhankelijkheid met betrekking tot SNN.

   Gebruik van niet-EY-accountants en -specialisten
Wij hebben bij de uitvoering van onze wettelijke controle (specifiek: controle op de SISA verantwoording met betrekking tot regeling E28b) gebruikgemaakt van
niet-EY-accountants. Deze niet-EY-accountant heeft haar onafhankelijkheid nog niet aan ons bevestigd, in afwachting van de afwikkeling van haar
controlewerkzaamheden ten aanzien van de betreffende SISA regeling.

0
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Bijlage: Materialiteit en rapporteringstolerantie
Op grond van het Bado stelt Provinciale Staten de goedkeuringstolerantie vast, die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren. De
goedkeuringstolerantie is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Ten aanzien van toleranties zijn geen wijzigingen aangebracht.

Op grond van de jaarrekening 2019 bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten 1% van de lasten en voor onzekerheden 3% van de lasten. Als de
goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden, kan een goedkeurende controleverklaring afgegeven worden.

Deze goedkeuringstolerantie is een kwantitatief criterium. De uiteindelijke oordeelsvorming is echter altijd een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve
afwegingen.

De rapporteringstolerantie, de maatstaf die geldt voor het rapporteren van fouten en onzekerheden, is door het algemeen bestuur bepaald op 10% van de
goekeuringstolerantie, te weten € 34.800.

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten) < 1% > 1 < 3% - > 3%

Onzekerheden in de jaarrekening (% lasten) < 3% > 3 < 10% > 10% -
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Bijlage: SiSa-bijlage [ONDERHANDEN]
Het is volgens de Nota verwachtingen accountantscontrole 2019 voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren
door middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw SNN samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken
voor 15 juli 2020 elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd.

Nummer specifieke
uitkering conform
SiSa-bijlage 2019

Specifieke uitkering Fout of
onzekerheid

Financiële omvang
in euro’s

Toelichting fout/onzekerheid

Strekking controleverklaring rechtmatigheid: goedkeurend/met beperking/met oordeelonthouding
Strekking controleverklaring getrouwheid: goedkeurend/met beperking/met oordeelonthouding




