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Geachte commissie,

Hierbijtreft u onze reactie aan op de Managementletter (ML) 2019, zoals die is op-
gesteld door onze accountant Ernst & Young accountants (EY).

De ML 2019 laat wederom een positief beeld zien van de administratieve organisatie
en interne beheersing bij de provincie. Het is verheugend dat er sprake is van een
overall verbetering ten opzichte van 2018, wat tot uitdrukking komt op pagina 23 van
de ML. Eén proces heeft een lagere score gekregen dan vorig jaar, vier processen zijn
er qua score op vooruitgegaan en zes processen zijn op niveau gebleven. Een pres-
tatie waarop wij trots kunnen zijn.

Ook dit jaar is de controle door de accountant verder aangescherpt. Dit komt onder
andere door steeds hogere eisen die aan de informatiebeveiliging worden gesteld
vanwege de toenemende risico's enerzijds en de vereisten vanuit wet- en regelgeving,
zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Baseline lnformatievei-
ligheid Overheid, anderzijds. De lat voor onze provincie komt hierdoor steeds hoger te
liggen.

Bevindingen uit ML 2019
ln de ML zijn dit jaar tien bevindingen opgenomen ten opzichte van acht bevindingen
in 2018. Eén bevinding is dit jaar afgewikkeld en er zijn drie nieuwe constateringen ge-
daan. De afgewikkelde bevinding had betrekking op een niet actuele procuratiematrix
van lNG.

Elke bevinding is door de directie aan een team gekoppeld en aan de betrokken team-
medewerkers is een reactie gevraagd. Deze is opgenomen in de kolom Reactie ma-
nagement en door ons vastgesteld.
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Verder geeft de accountant op veel gebieden aanbevelingen. Deze zijn binnen de or-
ganisatie belegd. Mogelijk kan de behandeling in uw commissie in overleg met ons
nog leiden tot bijstellingen.

Hieronder staan de aanbevelingen van de accountant, onderverdeeld naar proces

Personeel

1. Onvolledige afdracht werkgeverslasten zorgverzekeringswet vanaf 2017 voor wat
betreft de medewerkers nieuw in dienst getreden (nieuw).

2. Niet tijdige verwerking van één van de wijzigingen uit de cao in de salarisadmi-
nistratie ten aanzien van een specifieke doelgroep (nieuw).

F i na nc ie e I afsl u iti ng s proce s

3. Geen formele en zichtbare procedures inhoudelijke controle memoriaalboekingen
aanwezig (nieuw).

lnkopen
4. Functievermenging binnen het inkoopproces tussen besteller en prestatie-

akkoord-verklaarder.
5. Onvoldoende waarborgen getroffen om volledige registratie verplichtingen in ver-

plichtingenadministratie te waarborgen.

6. Geen procedure voor centrale vastlegging prestatielevering inkopen ingericht.

I nform ati ete ch n ol og ie

7. Wachtwoordinstellingen voor verbetering vatbaar.
8. Wijzigingenbeheer: geldende procedure onvoldoende uitgewerkt, daarnaast

worden testwerkzaamheden onvoldoende zichtbaar vastgelegd.

9. Autorisatiebeheer: geldende procedure onvoldoende uitgewerkt, daarnaast
worden uitgevoerde controles onvoldoende zichtbaar vastgelegd.

1 0.Hoge beheer- en/of administratierechten.

Aanbevelingen uit ML 2019
Wij zullen de aanbevelingen in de nabije toekomst opvolgen of naar aanleiding van de

aanbevelingen andere keuzes maken. De aanbevelingen zijn in de Lias-prestatiema-

nagementmodule opgenomen, zodalze opgepakt en gemonitord kunnen worden door

de betrokken teams. Dat geldt ook voor de aanbevelingen vanuit eerdere manage-

mentletters, de eigen audits en die van bijvoorbeeld de Rekenkamer. Dat zal in de

loop van 2O2O zijn vervolg krijgen.

De aanbevelingen zijn

Risicomanagement
. Concrete doelstellingen formuleren over de wijze waarop risicomanagement

binnen de provincie Drenthe moeten worden verankerd (ML 2019, bladzijde 1'1).

RegiodealZuid- en Oost Drenthe
. Aandacht voor de toetsing van rechtmatigheid van de bestedingen (ML 2019, blad-

zijde 14).
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Rechtmatighe id sve rklaring door G ed e puteerd e SÍafen vanaf boe kjaar 2021
o Analyse van technologische mogelijkheden ter ondersteuning van rechtmatigheids-

controles van transactiestromen (ML 2019, bladzijde 15).

lnformatievoorzie ning en lT-governance
. Periodieke informatievoorziening richting de directie over realisatie informatiestra-

tegie en l-protfolio borgen (ML 2019, bladzijde 17).

o Opvoeren tempo van realiseren van verbeteringen om voldoende weerbaar te zijn

tegen de toenemende risico's m.b.t. informatieveiligheid en cyber security (ML

2019,bladzijde í9).
o Periodieke informatievoorziening aan de directie over status informatieveiligheid en

cyber security verzorgen (ML 2019, bladzijde 19).

I n kope n e n factu u rve rwe rki ng
o Registratie van verplichtingen waarborgen door het af te dwingen via het systeem

(ML 2019, bladzijde 25).

Overig
. Separate grootboekcategorieën gebruiken voor verantwoording van inkomensover-

drachten en subsidies in de administratie (ML 2019, bladzijde 26 en 29)
o Onderzoek uit te voeren naar boekingen die in de toekomst zijn verricht (ML 2019,

bladzijde 30).

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

Bijlage Managementletter 201 9

md/coll.
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In het kader van de controle van de jaarrekening 2019 van de provincie
Drenthe brengen wij u hierbij verslag uit omtrent onze bevindingen naar
aanleiding van onze tussentijdse werkzaamheden.

In onze managementletter rapporteren wij over onze bevindingen op
het gebied van uw administratieve organisatie en interne beheersing.
Onze bevindingen vloeien voort uit onze gebruikelijke werkzaamheden voor
de jaarrekeningcontrole.

Bij deze bevindingen geven wij de risico’s weer en doen wij aanbevelingen ter
verbetering indien wij daarvoor mogelijkheden zien. Verder hebben wij de
vanuit uw organisatie ontvangen reactie op de opgenomen punten
weergegeven en een prioriteitstelling opgenomen.

Indien onze werkzaamheden aanwijzingen opleveren voor opgetreden fraudes
of onregelmatigheden, dan rapporteren wij u daar direct over. Dit is dit jaar
(tot op heden) niet aan de orde geweest.

De bevindingen in deze managementletter hebben wij in concept op 14
november 2019 besproken met en toegelicht aan de dames Strasser, Strijker
en Snoek en de heren Visser en Filipkowski en op 6 december 2019 met
mevrouw Snoek en de heren Bijl, Brenkman en Filipkowski.

Dit rapport is uitsluitend voor u bestemd en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door EY.

VERTROUWELIJK
College van Gedeputeerde Staten van
de provincie Drenthe
Postbus 122
9400 AC  ASSEN

Groningen, 12 december 2019

Managementletter tussentijdse controle 2019

Geacht college,

60271428/42060582/DEE/LdV/KT
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Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn en zijn graag bereid
tot het geven van een nadere toelichting.

Wij spreken onze waardering uit voor de plezierige samenwerking met de
medewerkers van de provincie Drenthe.

Met vriendelijke groet,
Ernst & Young Accountants LLP

D.E. Engwerda RA
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Inleiding

Inhoud managementletter In onze managementletter rapporteren wij over onze bevindingen op het gebied van uw administratieve
organisatie en interne beheersing. Bij deze bevindingen geven wij de risico’s weer en doen wij
aanbevelingen ter verbetering indien wij daarvoor mogelijkheden zien. Wij wijzen u erop dat een
managementletter van nature kritisch van aard is, omdat deze zich richt op te verbeteren aspecten.

Onze bevindingen vloeien voort uit onze gebruikelijke werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole. Deze
werkzaamheden zijn gericht op het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening van de
provincie Drenthe en omvatten daarom niet alle zaken die bij een specifiek op de organisatie gericht
onderzoek naar voren zouden komen.

Onze werkzaamheden zijn niet primair gericht op het opsporen van fraudes of onregelmatigheden in uw
organisatie. Op basis van de geldende wet- en regelgeving (artikel 11 lid k van EU-verordening 537/2014,
alsmede de Nederlandse Standaard 240) informeren wij het college over significante kwesties in verband
met de tijdens de controle geconstateerde niet-naleving of vermoedelijke niet-naleving van wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen, voor zover deze relevant worden geacht voor het vermogen van het
college om haar taken te vervullen. Daarnaast rapporteren wij fraude en illegale handelingen waarbij het
hoger kader (ambtelijke organisatie/college) is betrokken en over fraude en illegale handelingen (of deze
nu door het hoger kader of door andere werknemers zijn veroorzaakt) die een onjuistheid van materieel
belang in de jaarrekening tot gevolg hebben. Dit is tot op heden niet aan de orde geweest.

Wij volgen de wijze waarop binnen uw organisatie wordt omgegaan met punten uit eerdere
managementletters. Wij stellen dergelijke punten opnieuw aan de orde indien wij van mening zijn dat
nadere aandacht van het management nog steeds op zijn plaats is. Tot slot wijzen wij erop dat deze
managementletter de bevindingen bevat zoals tot dusverre opgedaan. Na afloop van de
jaarrekeningcontrole zullen wij in ons accountantsverslag een samenvatting opnemen van de belangrijkste
bevindingen ten behoeve van Provinciale Staten.
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Inleiding

Onze controleaanpak: data-analyse vormt de
basis voor onze controle

Onze controle van de jaarrekening is gebaseerd op risicoanalyse, waarbij de diepgang van onze
controlewerkzaamheden voor individuele (bedrijfs)processen en jaarrekeningposten afhangt van
omvang en risicoprofiel. De risicoanalyse is een doorlopend proces en stellen wij gaandeweg bij
indien dit noodzakelijk wordt geacht. Ditzelfde geldt voor onze kernpunten in de controle.
Dit betekent dat wij niet alle risico’s die voor de provincie Drenthe relevant zijn in onze
controle betrekken.

Wij hanteren primair een gegevensgerichte controleaanpak, gericht op een betrouwbare totstandkoming
van de jaarrekening. De uitvoering van onze gegevensgerichte controlewerkzaamheden is primair
gebaseerd op data-analyse. Dit betekent dat wij voor de bepaling van de (significante) aandachtsgebieden
voor onze controle, alsmede onze risicoanalyse reeds diverse analyses op het grootboek, waaronder de
significante bedrijfsvoeringsprocessen, hebben uitgevoerd. Daarnaast hebben wij tijdens onze
interim-controle voor de significante bedrijfsvoeringsprocessen diverse data-analyses uitgevoerd met
betrekking tot de transacties in de eerste acht maanden. De geconstateerde bijzonderheden zijn, waar
relevant, opgenomen in deze managementletter.
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Beheersing op organisatieniveau

Frauderisico’s en integriteit, corruptie en non-compliance

Kernpunten in onze controle De tot op heden onderkende belangrijkste risico’s en kernpunten in onze controle zijn:
► Frauderisico’s, waaronder het (op basis van de Nederlandse Controlestandaarden) inherent bestaande

risico op doorbreking van de interne beheersingsmaatregelen in de organisatie door het management
en/of het college van Gedeputeerde Staten. Dit omvat bijvoorbeeld de oneigenlijke beïnvloeding van de
toelichtingen en (schattings)posten bij het opstellen van de jaarrekening.

► Naleving van- en toelichting op de Wet Normering Topinkomens (WNT) in de jaarrekening 2019:
als gevolg van de complexe wet- en regelgeving met betrekking tot de WNT bestaat het risico dat
de toelichting op de naleving van de WNT in de jaarrekening onjuist/onvolledig is.

► Naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen (rechtmatigheid van de inkopen
en aanbestedingen): gegeven de complexe Europese wet- en regelgeving met betrekking tot
aanbestedingen bestaat het risico dat inkopen onterecht niet Europees worden aanbesteed,
waardoor de inkooplasten in de jaarrekening onrechtmatig zijn.

► Waardering van de financiële vaste activa: door de provincie Drenthe zijn in het kader van de publieke
taak diverse leningen verstrekt aan onder meer stichtingen en coöperaties. De controle van de
waardering van deze verstrekte leningen betreft een kernpunt van onze controle.

► Verantwoording van subsidielasten: naar aanleiding van de in 2018 door de commissie BBV
gepubliceerde handreiking “Verantwoording van subsidies” en de ontwikkelingen in de afgelopen
maanden hebben wij de verantwoording van subsidielasten evenals voorgaand jaar als kernpunt in onze
controle aangemerkt.
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Beheersing op organisatieniveau

Frauderisico’s en integriteit, corruptie en non-compliance

Frauderisico’s en integriteit, corruptie en
non-compliance

Onze controle dient zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang als gevolg van fouten of fraude
bevat (Standaard 240, “De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het
kader van een controle van financiële overzichten”). Door de beperkingen die inherent zijn aan een
controle, bestaat er een onvermijdbaar risico dat sommige afwijkingen in de financiële overzichten niet
zullen worden ontdekt, zelfs wanneer de controle naar behoren is gepland en overeenkomstig de
Standaarden is uitgevoerd. Onze controlewerkzaamheden omvatten mede de volgens Standaard 240
vereiste werkzaamheden, zoals brainstorming, het verzamelen van informatie met het oog op het
vaststellen van en reageren op het risico van fraude en het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden gericht
op het risico van het doorbreken van interne beheersmaatregelen door het management, met inbegrip van
inzage in journaalboekingen, beoordeling van schattingen en evaluatie van zakelijke redenen voor
significante ongebruikelijke transacties.

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust zowel bij Provinciale
Staten van de provincie Drenthe als het college van Gedeputeerde Staten en het management. Het is van
belang dat het college en het management, onder toezicht van Provinciale Staten, sterk de nadruk legt op
het voorkomen van fraude, waardoor de gelegenheden tot het plegen van fraude kunnen afnemen,
alsmede op het ontmoedigen daarvan, waardoor personen ervan kunnen worden weerhouden om fraude te
plegen omwille van de waarschijnlijkheid dat die wordt ontdekt en bestraft.

Wij verzamelen informatie in verband met fraude en andere zaken ter ondersteuning van onze
controlestrategie en de uitvoering van onze controlewerkzaamheden. Tijdens onze komende
bijeenkomst willen wij graag de volgende onderwerpen met u bespreken, om een beter begrip te
krijgen van de kwesties die u relevant acht voor onze controle, waaronder:
► uw opvattingen over de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude,

corruptie en non-compliance met wet- en regelgeving, met inbegrip van het risico dat het
management beheersingsmaatregelen terzijde stelt;

► uw kennis van eventuele werkelijke, vermeende of vermoedelijke fraude, corruptie en non-
compliance met wet- en regelgeving;
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Beheersing op organisatieniveau

Frauderisico’s en integriteit, corruptie en non-compliance

Frauderisico’s en integriteit, corruptie en
non-compliance

► hoe u toezicht houdt op de wijze waarop frauderisico’s, corruptierisico’s en non-compliance risico’s met
wet- en regelgeving door de provincie worden ingeschat, en op de inrichting van
beheersingsmaatregelen om deze risico’s aan te pakken;

► uw kennis van andere kwesties die u relevant acht voor de controle, waaronder, maar niet uitsluitend,
feitelijke dan wel mogelijke overtredingen van wet- of regelgeving.

Wanneer wij een frauderisico’s, corruptierisico’s en non-compliance risico’s met wet- en regelgeving
constateren, waaronder risico’s ontstaan doordat of verband houdend met het risico dat het management
beheersingsmaatregelen terzijde stelt, voeren wij controlewerkzaamheden uit om deze risico’s te
onderzoeken. Naast de specifieke antwoorden met betrekking tot deze risico’s controleren wij ook
journaalposten en boekhoudkundige schattingen op beïnvloeding door het management en evalueren wij
de zakelijke motieven voor belangrijke ongebruikelijke transacties, zoals vereist door onze
beroepsnormen.
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Belangrijke aandachtsgebieden
voor de provincie
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Belangrijke aandachtsgebieden voor de provincie

Risicomanagement

In 2019 is middels risicosessies (bij onder
andere de verbonden partijen) nadere invulling
gegeven aan risicomanagement

In 2019 heeft tezamen met (afgevaardigden van) verbonden partijen een risicosessie plaatsgevonden om
de risico’s van de relaties en transacties met verbonden partijen te actualiseren. In de begroting 2020 en
de jaarstukken 2019 wordt in de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing en verbonden
partijen voor het eerst over de betreffende risico’s gerapporteerd.

Daarnaast heeft in 2019 de pilot met risicosessies uit 2018 een vervolg gekregen op diverse teams
binnen de provincie Drenthe. Dit heeft geleid tot nader inzicht in de operationele- en financiële risico’s
voor de provincie Drenthe. Voor komend jaar zullen deze risicosessies een vervolg krijgen. Deze werkwijze
stelt de provincie Drenthe in staat om op structurelere wijze invulling te geven aan risicomanagement.

De risicosessies op de verschillende teams hebben geleid tot een breed inzicht in de diverse risico’s waar
de teams (operationeel) mee geconfronteerd worden. In NARIS worden op dit moment enkel de
belangrijkste risico’s opgenomen. Dit betreffen veelal de risico’s met een financiële impact. NARIS wordt
door de provincie met name gebruikt om de onderkende risico’s te kwantificeren (analyse van kans en
impact). Door het consequent actualiseren van de risico’s in NARIS wordt het systeem ook beter bruikbaar
voor sturing en beheersing van de organisatie.

Middels de in de afgelopen jaren genomen acties heeft risicomanagement een meer centrale plek binnen
de provincie Drenthe gekregen. Om naar de toekomst toe echter ook deze rol te kunnen blijven vervullen,
is het van belang om de wensen en ambities wat betreft de rol en vorm van risicomanagement binnen de
provincie te concretiseren in doelstellingen (zowel voor de korte als de lange termijn). Door een duidelijke
stip op de horizon te definiëren kan ook op op voorhand gedefinieerde momenten gereflecteerd worden
op de realisatie van deze doelstellingen en de te nemen vervolgstappen.

Aandachtspunt voor 2019: opstellen van
korte- en lange termijn doelstellingen voor
risicomanagement

Wij onderschrijven de in 2019 door de provincie Drenthe genomen stappen, waarbij het creëren van
(meer) risicobewustzijn in de teams, alsmede de inventarisatie van risico’s bij de verbonden partijen, een
belangrijk onderdeel zijn. Wij adviseren u evenwel concrete doelstellingen te formuleren over de wijze
waarop risicomanagement uiteindelijk binnen de provincie Drenthe moet worden verankerd, om ervoor te
zorgen dat voor alle medewerkers de stip aan de horizon duidelijk is. Wij hebben van u begrepen dat in
2020 op strategisch niveau aan dit nieuwe kader gewerkt zal worden.
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Belangrijke aandachtsgebieden voor de provincie

Beheersing verbonden partijen

In 2019 is de beheersing en verantwoording
over de verbonden partijen verder verbeterd

In 2019 is door de provincie verder gewerkt aan de invulling van de beheersing van en verantwoording
over de verbonden partijen. De gehouden risicosessies met de verbonden partijen zijn hiervan een
concreet voorbeeld. In het kader van de P&C-cyclus van de provincie Drenthe worden in de begroting
2020 en de jaarstukken 2019 de geactualiseerde risico’s inzake de verbonden partijen opgenomen.

Daarnaast heeft de provincie Drenthe in 2019 het risicoprofiel per verbonden partij geactualiseerd. Op
basis van een viertal kwadranten (politiek/bestuurlijk, financieel, publiek en omgeving) is per verbonden
partij een risicoprofiel opgesteld. De diverse risicoprofielen zijn samengevoegd in een risico-overzicht,
waarmee grafisch is weergegeven hoe de verbonden partijen zich tot elkaar verhouden en bij welke
verbonden partijen de provincie Drenthe de grootste risico’s loopt. Uit deze analyse blijkt dat in algemene
zin sprake is van een stijging van het risicoprofiel (hogere risicobeoordelingen) ten opzichte van
voorgaande jaren. Dit wordt verklaard door het feit dat sprake is van betere en tijdigere informatie-
uitwisseling tussen de provincie Drenthe en de verbonden partijen, waardoor meer informatie over de
risico’s beschikbaar is. Het risicoprofiel is op haar beurt gekoppeld aan een toezichtsarrangement. Middels
de wijze waarop het toezicht op de verbonden partijen op dit moment is ingeregeld wordt Provinciale
Staten tevens in staat gesteld om op een adequate wijze haar toezichthoudende functie in te richten.

Beheersing verbonden partijen in opzet van
voldoende niveau

Op basis van de door ons verrichte werkzaamheden tijdens de tussentijdse controle, zijn wij van mening
dat de beheersing van de verbonden partijen binnen de provincie Drenthe in opzet van voldoende niveau
is.
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Belangrijke aandachtsgebieden voor de provincie

Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe

Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe Als gevolg van onder andere bevolkingsdaling, daling van woningwaarde, slechte gezondheid en een hoge
zorgvraag staat de leefbaarheid in de regio Zuid en Oost Drenthe onder druk. Om een positieve sociaal
economische impuls te geven aan dit gebied is door de regio (provincie Drenthe en diverse Drentse
gemeenten) een overeenkomst met het Rijk (Regio Deal) gesloten. In het kader van deze Regio Deal heeft
het Rijk een bijdrage beschikbaar gesteld van circa € 20 miljoen, onder voorwaarde van cofinanciering
door de provincie Drenthe en deelnemende Drentse gemeenten voor een bedrag van ten minste € 20
miljoen. Door de provincie Drenthe is middels het besluit van Provinciale Staten van 27 mei 2019 een
bijdrage van € 10 miljoen beschikbaar gesteld. De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden,
Emmen, Hardenberg en Hoogeveen stellen gezamenlijk eveneens € 10 miljoen beschikbaar. Middels
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst hebben de betreffende gemeenten zich tevens
gecommitteerd aan deze bijdrage.

Afspraken vastgelegd in
samenwerkingsovereenkomst en
programmaplan

Op 18 oktober 2019 is door de provincie Drenthe en de deelnemende gemeenten een
samenwerkingsovereenkomst getekend. In de samenwerkingsovereenkomst zijn nadere inhoudelijke en
procedurele afspraken gemaakt over de wijze van samenwerken binnen de Regio Deal en de voor de
uitvoering van de Regio Deal beschikbare middelen en de wijze waarop deze beschikbaar worden gesteld.
De afspraken met het Rijk zijn separaat vastgelegd in de Regio Deal.

De provincie Drenthe is in het kader van deze Regio Deal aangewezen als penvoerder en kassier. Door de
deelnemende partijen is de wens uitgesproken om op basis van gelijkwaardigheid te opereren. Voor de
uitvoering van de Regio Deal is door de projectpartners een programmaplan opgesteld. In dit
programmaplan is de Regio Deal uitgewerkt langs drie beleidspijlers (werken, wonen en welzijn), waarbij
de te realiseren doelen en eindproducten nader zijn gespecificeerd.  Daarnaast is de organisatiestructuur
van de projectorganisatie hierin nader uitgewerkt.
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Belangrijke aandachtsgebieden voor de provincie

Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe

Aandachtspunt voor de jaarrekening:
verantwoordingsprocedure van de
deelnemende gemeenten aan de provincie
Drenthe

Wij hebben van u begrepen dat voor het einde van 2019 een aanvulling op de
samenwerkingsovereenkomst door de provincie en de deelnemende gemeenten zal worden vastgesteld.
Tevens vindt in 2019 de vaststelling van het besluit mandaat, machtiging en volmacht door de gemeenten
plaats. Dit besluit wordt genomen nadat de eerste brieven voor subsidieverlening door de provincie
Drenthe zijn verzonden. Het mandaat wordt derhalve met terugwerkende kracht verleend, zodat op het
moment van besluitvorming door Gedeputeerde Staten en het versturen van de subsidiebeschikkingen,
Gedeputeerde Staten hiervoor bevoegd is. Tevens kunnen inkoopopdrachten worden verstrekt.

Wij vragen in het kader van de jaarrekeningcontrole om uw aandacht voor de toetsing van de
rechtmatigheid van de bestedingen, daar hiervoor verantwoording plaats dient te vinden door de
betreffende gemeenten. Tevens constateren wij dat op dit moment deze verantwoordingsprocedures nog
niet formeel zijn vastgelegd. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de provincie Drenthe niet tijdig of
onjuist geïnformeerd wordt over de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal. Naast voorgaande
gaan wij tevens graag met u in overleg inzake de wijze van verantwoording van de Regio Deal in de
jaarrekening 2019.
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Belangrijke aandachtsgebieden voor de provincie

Rechtmatigheidsverklaring door het college van Gedeputeerde Staten vanaf boekjaar 2021

Doorontwikkeling van de verbijzonderde
interne controlefunctie ten behoeve van een
rechtmatigheidsverantwoording door het
college van Gedeputeerde Staten in 2021

Plan van aanpak nader uit te werken

In onze management letter van 2018 hebben wij u geïnformeerd over de (verwachte) wijziging van de
reikwijdte van de accountantscontrole en de controleverklaring met ingang van de jaarrekening 2021. De
jaarstukken 2021 dienen namelijk een rechtmatigheidsverantwoording van het college van Gedeputeerde
Staten te bevatten. Deze verantwoording betreft een zogenaamde expliciete
rechtmatigheidsverantwoording.

Alhoewel de exacte vorm en inhoud van een dergelijke rechtmatigheidsverantwoording op dit moment nog
niet is vastgesteld, is het essentieel tijdig te starten met de voorbereidingen. In het kader van onze
tussentijdse controle 2018 hebben wij u geadviseerd een plan van aanpak op te stellen. In 2019 is door de
provincie Drenthe middels het opstellen van een notitie voor Gedeputeerde Staten een eerste stap gezet
in het opstellen van een plan van aanpak. In de notitie is uiteengezet dat de provincie eerst enkele
scenario’s wil verkennen alvorens richtinggevende uitspraken te doen over de noodzakelijke inzet/
handelingen die de provincie moet uitvoeren om de rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven.
Hiervoor worden het restant van 2019 en 2020 gebruikt. In 2019 zal daarnaast worden gestart met het
in kaart brengen van de noodzakelijke handelingen door de provincie om tot een
rechtmatigheidsverantwoording te komen en waar in de organisatie deze taken belegd dienen te worden.
In 2020 tracht de provincie vervolgens tot een eerste (proef) rechtmatigheidsverantwoording door het
college te komen. Dit dient ertoe te leiden dat in 2021 de eerste volwaardige
rechtmatigheidsverantwoording door het college afgegeven kan worden.

In de uitwerking van het plan van aanpak vragen wij de aandacht om — in het kader van de verdere
doorgroei van de VIC-functie — de onderstaande aspecten integraal mee te nemen. In onze ogen zijn deze
aspecten essentieel in de doorgroei naar een volwaardige VIC-functie, wat in onze ogen een belangrijk
element is om te kunnen komen tot een eigen rechtmatigheidsstelsel:
► De mate waarin de organisatorische positie en relevante beleidslijnen en procedures van de VIC-functie

de objectiviteit van de VIC-functionarissen ondersteunen.
► Het hanteren van een systematische en gedisciplineerde benadering, inclusief kwaliteitsbeheersing.

Daarnaast zijn er mogelijkheden om datagedreven technologie (data-analyse, process mining en/of
kunstmatige intelligentie) in te zetten om de rechtmatigheid van transactiestromen vast te stellen en op
continue basis te monitoren. Wij adviseren u te analyseren waar technologie gegeven de situatie (onder
meer de kwaliteit van systemen en data) helpt bij een effectievere en efficiëntere aanpak.

Wij gaan hierover graag met u verder in gesprek.
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Ontwikkelingen ten aanzien van
informatievoorziening

Door ontwikkelingen in de maatschappij, overheid en wetgeving verandert ook de rol van de provincie op
het gebied van informatievoorziening. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn:
Ø De noodzaak van ‘integraal werken’ doordat processen steeds vaker team- en organisatie overstijgend

zijn;
Ø Digitalisering van de overheid;
Ø De Wet Open Overheid die is bedoeld om de overheid transparanter te maken.

Door deze ontwikkelingen kan de interne informatievoorziening van de provincie niet meer los worden
gezien van de omgeving. De kwaliteit van de informatievoorziening is in belangrijke mate afhankelijk van
de wijze waarop IT wordt ingezet in een organisatie. Een belangrijke voorwaarde voor een effectieve
besturing van IT is dat de IT strategie- en doelstellingen zijn afgestemd op de organisatie brede strategie-
en doelstellingen. Daarbij wordt een goede IT governance steeds belangrijker, zeker indien IT
vraagstukken complexer worden en als IT steeds verder verweven raakt met de organisatie.

In dit kader hebben wij in eerdere jaren vastgesteld dat de provincie het Platform Informatie Management
(hierna: PIM) heeft ingesteld om te zorgen voor een integrale, concernbrede afweging bij
informatievraagstukken op tactisch en strategisch niveau. Wij merkten in eerdere jaren echter op dat:
Ø De geïnitieerde projecten nog niet altijd (op basis van een toetsingskader) werden beoordeeld op de

mate waarin het project bijdraagt aan de vastgestelde visie en strategie op informatievoorziening;
Ø De provincie nog niet beschikte over een projectenkalender waarmee inzichtelijk is welke projecten

wanneer worden uitgevoerd, hoe prioritering is aangebracht en in hoeverre middelen (voldoende)
beschikbaar zijn;

Ø Een overkoepelend governance proces, waarbij de realisatie van de door u vastgestelde strategie
continu wordt gemonitord, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd, nog niet was geformaliseerd.

Dit jaar heeft de provincie diverse stappen gezet op het gebied van informatievoorziening en IT
governance. Zo is het toetsingskader waarmee op een uniforme wijze projectinitiatieven beoordeeld
kunnen worden formeel vastgesteld. Daarnaast is de provincie dit jaar gestart met het koppelen van de
projectprioritering en -financiering met het I-portfolio. Hierbij is tevens de onderlinge samenhang van
projecten inzichtelijk gemaakt.

Middels de hierboven beschreven stappen heeft provincie Drenthe de besluitvorming, sturing en
monitoring van haar informatievoorziening verbeterd. Echter zijn nog aanvullende stappen te maken
inzake de integratie van PIM op tactisch en strategisch niveau.

Belangrijke aandachtsgebieden voor de provincie

Informatievoorziening en IT Governance
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Ontwikkelingen ten aanzien van
informatievoorziening (vervolg)

Naast de positieve ontwikkelingen onderkennen wij op basis van de met u gevoerde gesprekken de
volgende aandachtspunten:
Ø De besluitvorming omtrent projectinitiatieven en de sturing en monitoring op het I-portfolio heeft op dit

moment enkel betrekking op de bedrijfsvoeringsprojecten en niet op de economische projecten. Gelet
op de toenemende team- en organisatie overstijgende processen- en projecten adviseren wij u een
integrale governance op de informatievoorziening te overwegen;

Ø In het huidige I-portfolio is dit jaar op basis van het toetsingskader de prioritering en financiering van
projecten inzichtelijk gemaakt. Een projectenkalender waarmee tevens de looptijd van projecten en
beschikbaarheid van middelen (o.a. capaciteit van mensen) inzichtelijk is gemaakt ontbreekt nog. Wij
hebben van u begrepen dat hiervoor inmiddels de eerste verbeteringen in gang zijn gezet;

Ø Een overkoepelend governance structuur en -proces, waarbij de realisatie van de door u vastgestelde
strategie continu wordt gemonitord, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd, dient nog formeel door de
directie te worden bekrachtigd. Wij adviseren om hierbij tevens te borgen dat de directie op periodieke
basis wordt geïnformeerd over de realisatie van de informatiestrategie en de sturing op en monitoring
van het I-portfolio.

Wij blijven de ontwikkelingen met belangstelling volgen en denken graag met u mee over de
toepasbaarheid van bovengenoemde aanbevelingen.

Belangrijke aandachtsgebieden voor de provincie

Informatievoorziening en IT Governance
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Informatiebeveiliging Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij werkzaamheden verricht ten aanzien van (cyber)
security gerelateerde risico’s die kunnen leiden tot een materiële fout (zowel op het gebied van financiële
als niet-financiële informatie) in de jaarrekening van de provincie Drenthe. In dit kader hebben wij
geïnventariseerd in hoeverre het huidige cyber security risico management en de set aan maatregelen van
de provincie Drenthe toereikend is om deze inherente (cyber) security risico’s af te dekken.

Ontwikkelingen in het dreigingenlandschap
Technologische ontwikkelingen zoals Internet of Things (toenemend aantal aan elkaar verbonden
apparaten), cloudservices en de toenemende hoeveelheid data die organisaties verwerken zorgen ervoor
dat de bescherming van middelen en informatie grotere risico’s loopt als gevolg van een verhoogd aantal
externe (en interne) dreigingen waarmee de Nederlandse overheden te maken hebben. Door deze
ontwikkelingen neemt ook het dreigingsniveau voor de provincie Drenthe toe.

Bij deze toenemende dreigingen kan onder meer worden gedacht aan verstoringen van processen en
middelen (zoals bruggen en sluizen), niet integere data door (menselijke) fouten in systemen en het inzicht
in en mogelijk openbaarmaking van gevoelige informatie. Het belang van een adequate digitale beveiliging
neemt hierdoor dan ook toe.

Daarnaast nemen ook de wettelijke vereisten toe die aan de provincie worden gesteld door onder meer de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).

(Cyber) security risico management bij de provincie Drenthe
Om de inherente (cyber) security risico’s tot een aanvaardbaar niveau te verlagen heeft de provincie
Drenthe de afgelopen jaren en ook dit jaar diverse stappen gezet, waaronder:
Ø Het aanscherpen van preventieve maatregelen op het gebied van logische toegangsbeveiliging;
Ø Detectiemaatregelen om ongebruikelijk netwerkverkeer tijdig te identificeren;
Ø Een Information Security Management Systeem (ISMS) wordt ingericht om de risico’s omtrent

informatiebeveiliging, privacy en informatiebeheer gestructureerd te identificeren en te classificeren;
Ø Op basis van een nulmeting BIO en een onderzoek voor de AVG heeft de provincie inzicht in de te

implementeren maatregelen om te voldoen aan normen / vereisten vanuit de BIO en de AVG.

Belangrijke aandachtsgebieden voor de provincie

Informatievoorziening en IT Governance
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Informatiebeveiliging (vervolg) De hiervoor beschreven stappen die de provincie reeds heeft gezet en nog gaat zetten dragen bij aan de
ambitie om de digitale beveiliging van (persoonsgevoelige) informatie en fysieke zaken naar een hoger
beheerniveau te brengen. Wij merken echter op dat meerdere van deze verbeteringen nog onderhanden
zijn en derhalve nog niet (volledig) zijn gerealiseerd. Zo zijn de acties om AVG compliant te worden nog
niet (volledig) geïmplementeerd en zal ook de implementatie van de BIO (vanaf januari 2020 van kracht)
additionele inspanning vragen.

Om risico’s te identificeren op het gebied van informatieveiligheid en cyber security en deze tot een
passend niveau te mitigeren is een adequate procesregistratie aan de business kant voorwaardelijk. Op
basis van het met u gevoerde gesprek constateren wij dat het tempo van de realisatie van verbeteringen
opgevoerd zou kunnen worden, mede gelet op de nieuwe vereisten van de BIO.

In dit kader adviseren wij de provincie om te (her)overwegen of de huidige snelheid waarmee de
verbeteringen worden gerealiseerd snel genoeg is om voldoende weerbaar te zijn tegen de toenemende
risico’s op het gebied van informatieveiligheid, cyber security en de vereisten vanuit wet- en regelgeving
(BIO en AVG).

Het vast kunnen stellen of de huidige snelheid van verbeteringen toereikend is hangt in hoge mate af van
de wijze waarop de directie wordt geïnformeerd over de volgende elementen:
Ø (Rest)risico’s voor geïdentificeerde bedreigingen;
Ø Ontwikkelingen in het dreigingenlandschap;
Ø De effectiviteit van de geïmplementeerde beheersmaatregelen en mate van compliance met externe

wettelijke vereisten;
Ø Belangrijke incidenten met betrekking tot informatieveiligheid en cyber security;
Ø De voortgang van onderhanden verbeteringen.

Wij hebben vastgesteld dat de directie op ad hoc basis wordt geïnformeerd over belangrijke incidenten en
de voortgang van onderhanden verbeteringen of initiatieven. In dit kader adviseren wij u om op periodieke
basis op een formele wijze de directie te informeren over de hierboven genoemde elementen.

Belangrijke aandachtsgebieden voor de provincie

Informatievoorziening en IT Governance
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IT beheerprocessen en geprogrammeerde
controles

In het kader van de jaarrekeningcontrole toetsen wij jaarlijks onderdelen van de informatiserings- en
automatiseringsomgeving van de provincie Drenthe. Hierbij beoordelen wij onder meer de IT
beheerprocessen logische toegangsbeveiliging, (software) wijzigingenbeheer en continuïteitsbeheer voor
de applicatie Probis.

In 2018 hebben wij vastgesteld dat de provincie gedurende het jaar diverse verbeteringen heeft
doorgevoerd binnen de hierboven benoemde IT beheerprocessen. De verbeteringen uit 2018 hadden
betrekking op:
► Het opstellen van een classificatiematrix voor het bepalen van het type wijziging en de impact (laag,

midden, hoog) van de wijziging;
► De aanscherping van de wachtwoordeisen voor de applicatie Probis;
► De in gebruik name van een autorisatiematrix en de periodieke controle op de juistheid van

doorgevoerde autorisatiewijzigingen;
► De implementatie van een red-enveloppe procedure voor het gecontroleerd gebruik van niet-

persoonsgebonden accounts op netwerkniveau.

Wij merkten echter op dat deze verbeteringen in de loop van 2018 zijn doorgevoerd en dat verdere
verbeteringen noodzakelijk zijn om de risico’s ten aanzien van wijzigingenbeheer en logische
toegangsbeheer volledig af te dekken. Daarnaast hebben wij aanbevolen om de aangebrachte
verbeteringen ook in de praktijk toe te passen en zorg te dragen dat de aangescherpte procedures en
beheersmaatregelen consequent worden nageleefd en vastgelegd.

Op basis van onze werkzaamheden in 2019 hebben wij onze huidige observaties met betrekking tot de IT
beheerprocessen hieronder samengevat:

Wijzigingenbeheer
► Met de invoering van de classificatiematrix voor het vaststellen van het type wijziging en de impact van

de wijziging heeft de provincie een belangrijke verbeterstap gemaakt. Wij merken echter op dat
richtlijnen voor het bepalen van de impact van de wijziging ontbreken;

► De vastlegging omtrent de aanvraag van de wijziging en de goedkeuring door de business dient
verduidelijkt te worden.

Belangrijke aandachtsgebieden voor de provincie

IT beheerprocessen
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IT beheerprocessen en geprogrammeerde
controles

Op basis van bovenstaande bevindingen beoordelen wij het risico voor het ongeautoriseerd of
onvoldoende getest doorvoeren van wijzigingen als laag. De bevindingen zien voornamelijk toe op het
verduidelijken van de besluitvorming in het proces.

Logische toegangsbeveiliging
► De provincie Drenthe heeft ten behoeve van het autorisatieproces een autorisatiematrix in gebruik

genomen. Wij merken echter op dat deze matrix is gebaseerd op een periodieke export (IST positie) uit
Probis van de aanwezige accounts en daarin toegekende rechten. De relatie tussen de toegestane
rechten en de functieprofielen (SOLL positie) is niet voldoende inzichtelijk. Daarnaast is onduidelijk in
hoeverre onwenselijke functiescheidingsconflicten zijn geïdentificeerd en gedocumenteerd in deze
autorisatiematrix;

► Met betrekking tot de wachtwoordinstellingen in Probis heeft de provincie Drenthe vorig jaar de
wachtwoordvereisten aangescherpt door het instellen van een maximum geldigheid van het
wachtwoord van 60 dagen. Ten aanzien van de wachtwoordhistorie is ingesteld dat het laatste
wachtwoord niet gebruikt mag worden;

► In de applicatie ProBIS zijn twee persoonsgebonden accounts aanwezig welke beschikken over (vrijwel)
alle rechten in de applicatie. Wij hebben van u begrepen dat de verrichte handelingen van deze
accounts worden gelogd. Een periodieke evaluatie van uitgevoerde kritieke handelingen wordt
momenteel niet (zichtbaar) uitgevoerd.

► Op netwerkniveau hebben wij vastgesteld dat er 17 accounts met beheerrechten aanwezig zijn,
waarvan 6 service accounts en 2 niet-persoonsgebonden accounts. Wij hebben vernomen dat de
verrichte handelingen van deze accounts worden gelogd. Wij hebben vernomen dat een periodieke
evaluatie van uitgevoerde kritieke handelingen vanaf 2020 zal worden uitgevoerd.

Op basis van bovenstaande bevindingen beoordelen wij de risico’s voor ongeautoriseerde toegang tot de
applicatie en het uitvoeren van ongeautoriseerde handelingen in de applicatie als gemiddeld. Verdere
verbeteringen zijn noodzakelijk zijn om de risico’s ten aanzien van het logische toegangsbeheer volledig af
te dekken.

In de bijlage van de managementletter gaan wij in meer detail in op deze bevindingen, de risico’s en de
daarbij behorende aanbevelingen.

Belangrijke aandachtsgebieden voor de provincie

IT beheerprocessen



22Provincie Drenthe | Managementletter 2019 Vertrouwelijk– Ernst & Young Accountants LLP

Ons beeld van de processen
en detailbevindingen
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Huidig jaar Vorig jaar

Procesbeoordeling

Proces Rood Oranje Geel Groen

Inkopen en factuurverwerking

Aanbestedingen

Betalingsverkeer

Subsidieverstrekkingen

Subsidies (inkomend)

Begroting- en budgetbeheer

Automatisering

Treasury

Verbonden partijen

Financieel afsluitproces/tussentijdse rapportering

Personeel en salarisverwerking

Rood Het proces heeft belangrijke bevindingen en aanbevelingen met een hoog risico

die op korte termijn actie behoeven.

Geel Het proces heeft enkele bevindingen met een gemiddeld risicoprofiel

die voor onze jaarrekeningcontrole 2019 actie behoeven.

Oranje Het proces heeft meerdere bevindingen met een gemiddeld risicoprofiel

die voor onze jaarrekeningcontrole 2019 actie behoeven.

Groen Het proces heeft geen of beperkte bevindingen met een laag risicoprofiel.

Deze kunnen worden meegenomen bij de verdere verbetering van de AO/IB.

Ons beeld van de processen en detailbevindingen
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Ons beeld van de processen en detailbevindingen

Onze belangrijkste bevindingen samengevat

Significante processen over het algemeen
ruim voldoende

Op basis van onze uitgevoerde werkzaamheden komen wij op dit moment tot de conclusie dat de
beheersorganisatie van de provincie Drenthe (voor zover relevant voor de totstandkoming van
de jaarrekening) in opzet voldoende is.

Als gevolg van opvolging van (een deel van de) bevindingen in het proces betalingsverkeer is sprake van
een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Als gevolg van de geconstateerde bevindingen
hebben wij het proces ‘personeel en salarisverwerking’ lager gewaardeerd.

Follow-up van onze detailbevindingen uit
voorgaande jaren

Het aantal bevindingen naar aanleiding van de interim-controle en de follow-up van onze bevindingen
laat zich als volgt weergeven:

Naar aanleiding van de interim-controle 2018 hebben wij acht bevindingen opgenomen in de
managementletter. De opvolging van de openstaande bevindingen door de provincie Drenthe
is onderhanden. Naar aanleiding van de interim-controle 2019 hebben wij één bevinding niet langer
opgenomen in de bijlage. Naar aanleiding van de interim-controle 2019 hebben wij drie nieuwe
bevindingen opgenomen. Hiermee komt het totale aantal openstaande bevindingen voor de provincie
Drenthe uit op tien.

Follow-up detailbevindingen

Interim-controle voorgaande jaren 8

Afgewikkeld voorgaande jaren (-/-) (1)

Nieuwe bevindingen (+) 3

Totaal onderhanden bevindingen 2019 10
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Inkopen en factuurverwerking

Procesbevindingen

Bevinding Prioriteit Status
opvolging

Onvoldoende waarborgen
getroffen om volledige
registratie verplichtingen in
verplichtingenadministratie
te waarborgen

Middel Onderhanden

Geen procedure voor centrale
vastlegging prestatielevering
inkopen ingericht

Middel Onderhanden

Procesanalyse

Totaalbedrag inkopen tot en met
31 augustus 2019

€ 29,8 miljoen

Aantal gebruikte dagboeken 2 (2018: 4)

Belangrijkste bevindingen en conclusies data-analyses

Analyse van de inkoopkosten
en bijzondere posten

Wat is ons onder meer
opgevallen?

Op basis van de uitgevoerde data-analyse werkzaamheden valt het ons op dat de
kosten in maart minder dan € 1 miljoen zijn. Uit ons onderzoek is gebleken dat
de lasten in maart relatief laag en de lasten in april relatief hoog zijn. Dit wordt
veroorzaakt door de correctieboeking van een dubbele doorbelasting van lasten
middels de kostenverdeelstaat over het eerste kwartaal van 2019.

Uitgevoerde analyses en
bevindingen

Wij hebben diverse analyses uitgevoerd met betrekking tot de inkooplasten per
maand/grootboekrekening, relatie met de geboekte verplichtingen, et cetera.
Wij hebben de opvallende transacties besproken met de provincie. Hieruit zijn
geen bijzonderheden gebleken.

In 2019 zijn twee dagboeken gehanteerd voor de inkopen, in 2018 waren dit nog
vier dagboeken.

Bewaking van verplichtingen
uit convenanten en
overeenkomsten

Volgens de interne procedures dienen voor inkopen verplichtingen aangemaakt
te worden. Wij hebben geconstateerd dat voor diverse inkopen geen verplichting
aangemaakt is. Wij adviseren u te waarborgen dat ten allen tijde verplichtingen
aangemaakt worden, door dit af te dwingen in de financiële administratie.

Conclusie Op basis van de tot nu toe door ons uitgevoerde werkzaamheden concluderen
wij dat de inkopen over de eerste zes maanden van 2019 (in totaliteit) juist
worden verantwoord. Wel hebben wij nog niet voor alle gecontroleerde
transacties de prestatielevering vast kunnen stellen. Dit zullen wij in de komende
periode met u opvolgen.

Rechtmatigheid

Status controle rechtmatigheid tot en met
juni 2019 (exclusief aanbestedingen)

Afgerond

Geconstateerde rechtmatigheidsfouten tot
en met juni 2019 (exclusief aanbestedingen)

€ nihil

Geconstateerde formele
rechtmatigheidsfouten

Geen

 -
 1.000.000
 2.000.000
 3.000.000
 4.000.000
 5.000.000
 6.000.000

Overige goederen en diensten (t/m augustus)

Ons beeld van de processen en detailbevindingen
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Subsidieverstrekking (inclusief inkomensoverdrachten)

Procesanalyse

Totaalbedrag subsidies tot en met
31 augustus 2019

€ 50 miljoen

Totaalbedrag inkomensoverdrachten
tot en met 31 augustus 2019

€ 31,3 miljoen

Aantal gebruikte dagboeken 1

Belangrijkste bevindingen en conclusies data-analyses

Analyse van de verstrekte
subsidies en bijzondere
posten

Wat is ons onder meer
opgevallen?

Uit onze analyses zijn onder meer de volgende bevindingen gebleken:
► Per subsidierelatie/groep van subsidierelaties is een aparte grootboekrekening

ingericht; dit verhoogt het administratieve inzicht in de bestedingen per
subsidierelatie en de interne controle hierop.

► Wij hebben geconstateerd dat de subsidies, inkomensoverdrachten (bijdragen)
en kosten niet consistent op de daarvoor bedoelde grootboekrekeningen
worden geboekt. Wij adviseren u om verschillende grootboekcategorieën aan
te maken, om zo het verschil tussen inkomensoverdrachten (bijdragen) en
subsidies zichtbaar te maken in uw financiële administratie.

Uitgevoerde analyses en
bevindingen

Wij hebben diverse analyses uitgevoerd met betrekking tot de verstrekte subsidies
per subsidieontvanger (ook ten opzichte van voorgaand jaar), relatie met de
geboekte verplichtingen, et cetera.

Wij hebben geconstateerd dat over de eerste zes maanden de subsidies in
overeenstemming met de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening zijn
verwerkt, waarbij bij afgifte van de subsidiebeschikking de subsidie volledig als
last is verantwoord.

Conclusie Op basis van de tot nu toe door ons uitgevoerde werkzaamheden concluderen wij
dat de verstrekte subsidies over de eerste zes maanden van 2019 juist en
rechtmatig worden verantwoord. De geconstateerde formele
rechtmatigheidsfouten (als gevolg van het overschrijden van de wettelijke
reactietermijnen) hebben geen impact op dit oordeel.

Procesbevindingen

Bevinding Prioriteit Status
opvolging

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Rechtmatigheid

Status controle rechtmatigheid
tot en met juni 2019

Afgerond

Geconstateerde (financiële)
rechtmatigheidsfouten tot en met juni
2019

€ nihil

Geconstateerde formele
rechtmatigheidsfouten

3 formele
rechtmatigheids-
fouten

Inkomensoverdrachten per ontvanger

OV-bureau Beheer EHS Interprovinciaal overleg

Bijdrage Prolander Biblionet Bijdrage RUD

Overig

Ons beeld van de processen en detailbevindingen
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Personeel en salarissen

Pagina 27

Procesanalyse

Totaalbedrag salarislasten tot en met
31 augustus 2019

€ 26,8 miljoen

Aantal gebruikte dagboeken 1

Belangrijkste bevindingen en conclusies data-analyses

Analyse van de salarissen
en sociale lasten per maand

Wat is ons onder meer
opgevallen?

Uit onze analyse van de salarissen is gebleken dat:
► De salarissen en sociale lasten, in overeenstemming met onze verwachting, in

zijn geheel via het dagboek ‘Lonen’ zijn geboekt;
► Ieder kwartaal, in overeenstemming met onze verwachting, doorbelasting van de

salarislasten naar de taakvelden plaatsvindt; en
► Over de eerste maanden van 2019 gedurende het jaar sprake is van een lichte

stijging van de algehele loonkosten. Dit wordt enerzijds verklaard door een cao-
stijging per 1 juli 2019 (1%), alsmede een lichte stijging in de formatie.

Uitgevoerde analyses en
bevindingen

Wij hebben diverse analyses uitgevoerd met betrekking tot de (maandelijkse)
personeelskosten per team, FTE, et cetera. Wij hebben de opvallende transacties,
onder meer in het kader van onze rechtmatigheidscontrole, besproken met de
provincie.

Tijdens onze reguliere werkzaamheden m.b.t. de interim-controle zijn een tweetal
bevindingen geconstateerd. Hiervan is één bevinding uit eigen onderzoek van de
provincie Drenthe, naar aanleiding van een signaal van de Belastingdienst,
Geconstateerd. De twee bevindingen betreffen een onvolledige afdracht
werkgeverslasten ZKV vanaf 2017 voor wat betreft de medewerkers nieuw in dienst
getreden en niet tijdige verwerking van één van de wijzigingen uit de cao in de
salarisadministratie ten aanzien van een specifieke doelgroep. Deze bevindingen zijn
uitgebreid beschreven in de bijlage (wij verwijzen naar bladzijde 35 en 36).

Conclusie Op basis van de tot nu toe door ons uitgevoerde werkzaamheden concluderen wij
dat de lonen en salarissen over de eerste zes maanden, juist en rechtmatig worden
verantwoord.

Procesbevindingen

Bevinding Prioriteit Status
opvolging

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Rechtmatigheid

Status controle rechtmatigheid
tot en met juni 2019

Afgerond

Geconstateerde rechtmatigheidsfouten
tot en met juni 2019

€ nihil

Geconstateerde formele
rechtmatigheidsfouten

Geen

 2.800.000
 3.000.000
 3.200.000
 3.400.000
 3.600.000
 3.800.000

Salarissen en sociale lasten

Ons beeld van de processen en detailbevindingen



Provincie Drenthe | Managementletter 2019 Vertrouwelijk– Ernst & Young Accountants LLP28

Treasury

Belangrijkste bevindingen en conclusies data-analyses

Analyse van de uitzettingen
en aflossingen

In de eerste acht maanden van 2019 is geen sprake geweest van mutaties
in de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, leningen aan deelnemingen,
leningen aan openbare lichamen en de verstrekte deposito’s.
Daarentegen zijn de verstrekte overige langlopende leningen per
31 augustus 2019 ten opzichte van 31 december 2018 gedaald
met € 3,3 miljoen.

Dit betreft met name de aflossing van de verstrekte lening DPE Next IGO Atalanta
(€ 5,4 miljoen). De overige aflossingen hebben met name betrekking op de
ontvangen aflossingen van hypothecaire leningen aan ambtenaren (0,2 miljoen)
en op aflossingen van overige langlopende leningen (0,4 miljoen). Daarnaast zijn
er drie leningen verstrekt, namelijk: Re-Net Hoogeveen B.V. (1,4 miljoen),
Glasvezel de Wolden (0,9 miljoen) en Glasvezel Zuidenveld (0,4 miljoen).

Wat is ons onder meer
opgevallen?

In 2019 (tot en met augustus) is voor een bedrag van € 0,2 miljoen aan
aflossingen ontvangen op verstrekte hypothecaire leningen aan ambtenaren.
Vorig jaar was dit (tot en met september) € 4,2 miljoen. In 2018 was sprake van
hogere aflossing als gevolg van het feit dat notariskosten werden vergoed en
tevens een aanvullende korting werd verstrekt van € 250. Voor 2019 is geen
sprake meer van stimuleringsmaatregelen, met als gevolg dat aflossingen over
2019 beperkter van omvang zijn.

Conclusie Op basis van de tot nu toe door ons uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen,
concluderen wij dat de uitzettingen over de eerste zes maanden van 2019 (in
totaliteit) juist en rechtmatig worden verantwoord.

Procesanalyse

Totaalbedrag nieuwe uitzettingen tot en met 31
augustus 2019

€ 2,7
miljoen

Totaalbedrag aflossingen uitzettingen tot en met
31 augustus 2019

€ 6,0
miljoen

Aantal gebruikte dagboeken 3

Procesbevindingen

Bevinding Prioriteit Status
opvolging

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Rechtmatigheid

Status controle rechtmatigheid eerste zes
maanden

Afgerond

Geconstateerde rechtmatigheidsfouten tot
en met juni 2019

€ nihil

Geconstateerde formele
rechtmatigheidsfouten

Geen

  -  50.000.000  100.000.000  150.000.000

      Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

      Leningen aan deelnemingen

      Leningen aan openbare lichamen

      Overige langlopende leningen

Overzicht financiële vaste activa

31-12-2018 31-8-2019

Ons beeld van de processen en detailbevindingen
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Overig

Pagina 29

Belangrijkste bevindingen en conclusies data-analyses

Administratieve boekingen Uit onze analyse blijkt dat door de provincie Drenthe een apart dagboek wordt
gebruikt voor de verwerking van administratieve boekingen. Dit betreffen veelal
memoriaalboekingen. Daarnaast vinden reservemutaties plaats via een tweetal
separate dagboeken en worden mutaties in de voorzieningen separaat geboekt.
Tevens is sprake van aparte dagboeken voor de boeking van de kapitaallasten en de
dekking van deze lasten. Ten aanzien van deze laatste twee dagboeken hebben wij
vastgesteld dat deze per saldo neutraal door de financiële administratie lopen.

Wij onderschrijven de door de provincie Drenthe gehanteerde werkwijze, daar
middels deze werkwijze administratief op een effectieve wijze onderscheid wordt
gemaakt in de diverse typen memoriaalboekingen.

Verwerking baten
motorrijtuigenbelasting

Wij hebben geconstateerd dat de baten uit hoofde van de opcenten
motorrijtuigenbelasting over de eerste acht maanden van 2019 (€ 34,3 miljoen)
niet volledig zijn verantwoord, daar slechts voor zeven maanden de baten in de
financiële administratie zijn verantwoord. De baten worden derhalve niet verwerkt
volgens het stelsel van baten en lasten, maar volgens het kasstelsel. Dit wordt
verklaard doordat de Belastingdienst eveneens op basis van het kasstelsel de baten
uitbetaalt. Over het gehele boekjaar worden de opbrengsten uit hoofde van de
opbrengsten motorrijtuigenbelasting wel volledig verantwoord, omdat ultimo
boekjaar een stelpost wordt opgenomen voor de uitbetaling van de opbrengst
opcenten motorrijtuigenbelasting over december 2019 in januari 2020.

Verwerking baten algemene
uitkering

In het kader van onze interim-controle hebben wij vastgesteld dat de baten uit
hoofde van de algemene uitkering van het Provinciefonds (ad € 99,8 miljoen)
in overeenstemming met het BBV volgens het stelsel van baten en lasten in de
financiële administratie zijn verwerkt.

Dagboek ontvangen
subsidies

Wij hebben geconstateerd dat de bijdragen uit hoofde van de algemene uitkering die
wekelijks van het ministerie van BZK ontvangen worden, via het dagboek
‘Ontvangen subsidies’ geboekt worden. Daar de algemene uitkering in principe vrij
besteedbaar is, is de aard van de baten derhalve niet overeenkomstig een reguliere
ontvangen subsidie, die veelal een specifieke bestedingsverplichting kent. Wij
adviseren u derhalve deze inkomensoverdrachten, conform de reeds gehanteerde
werkwijze voor de baten uit hoofde van de opcenten motorrijtuigenbelasting, via
een separaat dagboek in de financiële administratie te verwerken.

Procesanalyse

Aantal administratieve boekingsregels
tot en met 31 augustus 2019

34.319

Procesbevindingen

Bevinding Prioriteit Status
opvolging

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Ons beeld van de processen en detailbevindingen
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Overig (vervolg)

Belangrijkste bevindingen en conclusies data-analyses

Analyse boekingsdatum

Uit onze analyse blijkt dat 3,84% van de omvang van de boekingen in euro’s verricht
is op zaterdag of zondag. Op de totale omvang van boekingen ad € 2,2 miljard
bedraagt dit circa € 7,5 miljoen. In totaal betreft dit 153 boekingen. Uit onze
analyse blijkt dat de boekingen die in het weekend zijn gemaakt, hebben
plaatsgevonden in het kader van de reguliere bedrijfsvoering en derhalve geen
indicatie geven voor oneigenlijk gebruik.

Verschil boekdatum en
effectieve datum

Uit bovenstaande analyse blijkt dat voor circa 29.000 boekingen de boekdatum
binnen 10 dagen van de effectieve datum ligt. Vorig jaar hebben wij geconstateerd
dat voor 4.400 boekingen het verschil meer dan 90 dagen is. In het huidige jaar is
voor slechts 116 boekingen het verschil groter dan 90 dagen. Dit is een significante
vooruitgang ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast zijn 397 boekingen
gemaakt waarbij de boekdatum voor de effectieve datum ligt en die derhalve in de
toekomst zijn geboekt. Wij adviseren u na te gaan wat de aard van deze transacties
is geweest.

Procesanalyse

Aantal administratieve boekingsregels
tot en met 31 augustus 2019

34.319

Procesbevindingen

Bevinding Prioriteit Status
opvolging

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

0,30%

26,21%

24,23%28,68%

16,74%

3,81%
0,03%

Analyse boekingsdatum

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

Donderdag Vrijdag Zaterdag

Ons beeld van de processen en detailbevindingen

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 dagen 1-10
dagen

11-20
dagen

21-30
dagen

31-60
dagen

61-90
dagen

> 90
dagen

Verschil boekdatum – effectieve datum

2019 2018



31Provincie Drenthe | Managementletter 2019 Vertrouwelijk– Ernst & Young Accountants LLP

Bijlagen
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Hierna treft u een schematisch overzicht van onze bevindingen. Hierbij hebben wij een verwijzing opgenomen naar de paragraaf waarin de bevinding meer in detail
wordt toegelicht. Tevens treft u een prioriteitstelling aan waarbij wij gebruikmaken van de aanduidingen hoog (rood), gemiddeld (oranje) en laag (groen). Ten
slotte maken wij voor u inzichtelijk wat de consequenties voor onze verdere controlewerkzaamheden zijn.

Wij hebben hierbij de volgende prioritering aangehouden:

Totaaloverzicht bevindingen

Nr. Proces Bevinding Prioriteit Consequentie voor onze controleaanpak

Nieuwe bevindingen 2019

1. Personeel
Onvolledige afdracht werkgeverslasten zorgverzekeringswet vanaf
2017 voor wat betreft de medewerkers nieuw in dienst getreden.

Gegevensgerichte werkzaamheden op de
werkgeverslasten om de volledigheid van de
afdracht over 2019, alsmede de correctie over
voorgaande jaren, vast te stellen.

2. Personeel
Niet tijdige verwerking van één van de wijzigingen uit de cao in de
salarisadministratie ten aanzien van een specifieke doelgroep.

Gegevensgerichte steekproef op de uitgekeerde
gratificaties om de juistheid van deze transacties
vast te stellen.

3. Financieel
afsluitingsproces

Geen formele en zichtbare procedures inhoudelijke controle
memoriaalboekingen aanwezig

Gegevensgerichte steekproef op de
memoriaalboekingen om de getrouwheid van
deze boekingen vast te stellen.

Laag - bevindingen met beperkte kans en/of zaken van huishoudelijke aard (te realiseren op langere termijn)

Middel - een mogelijke kans dat het risico zich gaat voordoen (te realiseren ten tijde van de tussentijdse controle 2018)

Hoog - een tekortkoming met grote/reële kans dat het risico zich gaat voordoen (te realiseren voor de jaarrekeningcontrole 2018)
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* De gegevensgerichte werkzaamheden over het eerste half jaar van 2019 zijn reeds uitgevoerd.

Totaaloverzicht bevindingen

Nr. Proces Bevinding Prioriteit Consequentie voor onze controleaanpak

Opvolging bevindingen uit voorgaande jaren

4. Inkopen
Functievermenging binnen het inkoopproces tussen besteller
en prestatie-akkoord-verklaarder.

Gegevensgerichte steekproef op de inkooplasten in de
jaarrekening om de getrouwheid en rechtmatigheid
(inclusief prestatielevering)
vast te stellen.

5. Inkopen
Onvoldoende waarborgen getroffen om volledige
registratieverplichtingen in verplichtingenadministratie
te waarborgen

Gegevensgerichte steekproef op de inkooplasten in de
jaarrekening om de getrouwheid en rechtmatigheid
(inclusief prestatielevering) vast te stellen.*

6. Inkopen
Geen procedure voor centrale vastlegging prestatielevering
inkopen ingericht

Gegevensgerichte steekproef op de inkooplasten in de
jaarrekening om de getrouwheid en rechtmatigheid
(inclusief prestatielevering) vast te stellen.*

7. Informatietechnologie Wachtwoordinstellingen voor verbetering vatbaar

Gegevensgerichte steekproef op de inkopen,
verstrekte subsidies en salarissen in de jaarrekening
om de getrouwheid en rechtmatigheid
(inclusief prestatielevering) vast te stellen.*

8. Informatietechnologie
Wijzigingenbeheer; geldende procedure onvoldoende
uitgewerkt, daarnaast worden testwerkzaamheden
onvoldoende zichtbaar vastgelegd

Gegevensgerichte steekproef op de inkopen,
verstrekte subsidies en salarissen in de jaarrekening
om de getrouwheid en rechtmatigheid
(inclusief prestatielevering) vast te stellen.*

9. Informatietechnologie
Autorisatiebeheer; geldende procedure onvoldoende
uitgewerkt, daarnaast worden uitgevoerde controles
onvoldoende zichtbaar vastgelegd

Gegevensgerichte steekproef op de inkopen,
verstrekte subsidies en salarissen in de jaarrekening
om de getrouwheid en rechtmatigheid
(inclusief prestatielevering) vast te stellen.*

10. Informatietechnologie Hoge beheer- en/of administratierechten

Gegevensgerichte steekproef op de inkopen,
verstrekte subsidies en salarissen in de jaarrekening
om de getrouwheid en rechtmatigheid
(inclusief prestatielevering) vast te stellen.*
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Totaaloverzicht bevindingen

Nr. Proces Bevinding Prioriteit Consequentie voor onze controleaanpak

Opgevolgde en afgewikkelde bevindingen

11. Betalingen
Procuratiematrix ING niet in overeenstemming met
autorisatieprocedures van de provincie Drenthe

N.v.t. Niet van toepassing; bevinding is in 2019 opgevolgd.
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Opvolging eerder gemelde bevindingen

Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen

Nieuwe bevindingen 2019

Bevinding Risico Aanbeveling Reactie management Prioriteit

1. Onvolledige afdracht werkgeverslasten zorgverzekeringswet vanaf 2017 voor wat betreft de medewerkers nieuw in dienst getreden (1/2).

De provincie Drenthe heeft, naar aanleiding
van een ontvangen signaal van de
Belastingdienst en het hierop volgende
interne onderzoek, geconstateerd dat de
afdracht werkgeverslasten
zorgverzekeringswet vanaf 2017 onvolledig
is geweest.

Het risico bestaat dat de
personeelslasten in de
jaarrekening onvolledig worden
verantwoord. Daarnaast bestaat
het risico dat de Belastingdienst
naheffingen, bestaande uit boetes
en rente-opslagen, oplegt. Dit
risico heeft zich in 2019 eveneens
daadwerkelijk voorgedaan.

Wij adviseren u de procedures met
betrekking tot de controle op de
juistheid en volledigheid van de
premiepercentages in de
salarisadministratie (waaronder
de werkgeverslasten
zorgverzekeringswet) ten aanzien
van nieuwe medewerkers aan te
scherpen.
In de huidige situatie wordt een
volledigheidscontrole verricht op
de in de salarisadministratie
ingevoerde premiepercentages.
Ter controle wordt op dit moment
jaarlijks van 1 persoon (zijnde een
personeelslid reeds meerdere
jaren in dienst) de bruto netto
controle – loonsom en
premiecontrole uitgewerkt.
Hiermee wordt het risico op
onvolledige invoer van de
premiepercentages echter niet
volledig afgedekt. Wij adviseren u
jaarlijks de hierboven genoemde
controles uit te voeren bij een
nieuw indienstgetreden
personeelslid.

Uit een intern onderzoek van de
provincie, uitgevoerd naar
aanleiding van een ontvangen
signaal van de Belastingdienst, is
naar voren gekomen dat voor
nieuw in dienst getreden
personeel geen afdracht
Zorgverzekeringswet heeft
plaatsgevonden. Uit onderzoek
door de personeel- en
salarisadministratie (PSA) is
gebleken dat de oorzaak hiervan
te herleiden is naar de conversie
(digitalisering van formulieren) in
het salarissysteem Beaufort naar
de selfservicemodule YouForce in
2017. Hierin is de code die de
aansturing van de ZKV-premie
moet verzorgen niet
‘meegekomen’ naar YouForce.
Deze conversie is door de PSA
met ondersteuning van
Visma/Raet (onze software-
leverancier) uitgevoerd. Over
deze situatie is in de afgelopen
periode besproken met onze
accountmanager.  Het betreft hier
een incident.
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Opvolging eerder gemelde bevindingen

Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen

Nieuwe bevindingen 2019

Bevinding Risico Aanbeveling Reactie management Prioriteit

1. Onvolledige afdracht werkgeverslasten zorgverzekeringswet vanaf 2017 voor wat betreft de medewerkers nieuw in dienst getreden (2/2).

Met ondersteuning van de
Belastingdienst is de situatie
hersteld en zijn de juiste aangiftes
gedaan.
Ondertussen zijn alle aanslagen
binnen en betaald (inclusief
wettelijke rente). De verwachting
is dat er nog een boete volgt. Uw
advies om de controles aan te
scherpen gaan wij opvolgen.



37Provincie Drenthe | Managementletter 2019 Vertrouwelijk– Ernst & Young Accountants LLP

Opvolging eerder gemelde bevindingen

Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen

Nieuwe bevindingen 2019

Bevinding Risico Aanbeveling Reactie management Prioriteit

2. Niet tijdige verwerking van één van de wijzigingen uit de cao in de salarisadministratie ten aanzien van een specifieke doelgroep.

Wij hebben geconstateerd dat één wijziging
in de Cao per 1 juli 2019 niet tijdig verwerkt
is in de salarisadministratie (wijzigingen ten
aanzien van de berekening van het
ambtsjubileum). Per 1 juli diende het
percentage IKB budgetten bovenop het
bruto loon uitgekeerd te worden. Deze
wijziging is niet doorgevoerd.

Het risico bestaat dat er meer
wijzigingen uit de cao niet of niet
tijdig verwerkt worden, waardoor
de personeelslasten niet volledig
worden verantwoord in de
jaarrekening.

Wij adviseren u om de
verantwoordelijkheid voor het
verwerken van wijzigingen in de
cao ook bij de salarisadministratie
te beleggen. Hierbij dient een
integrale controle (middels vier-
ogen-principe) plaats te vinden op
de wijzigingen op grond van de
cao en de verwerking hiervan in
de salarisadministratie. De
controle dient tevens zichtbaar
vastgelegd te worden middels
(bijvoorbeeld) controletekens.

Het betreft hier een specifieke
doelgroep en één toelage die een
onderdeel was van de
harmonisatie toelagen. Het
betreft hier een incident waarbij
de informatievoorziening wellicht
niet volledig is geweest. Hiervoor
hebben we de aandacht
verscherpt. De situatie is hersteld.
Controle volgens de
aanbevelingen vindt al op deze
wijze plaats.
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Opvolging eerder gemelde bevindingen

Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen

Nieuwe bevindingen 2019

Bevinding Risico Aanbeveling Reactie management Prioriteit

3. Geen formele en zichtbare procedures inhoudelijke controle memoriaalboekingen aanwezig

Wij hebben geconstateerd dat geen formele
procedures en zichtbare procedures
aanwezig zijn die zorgdragen voor
inhoudelijke controle van de
memoriaalboekingen.

Het risico bestaat dat foutieve
memoriaalboekingen gemaakt
worden.

Wij adviseren u om de procedures
omtrent het controleren van de
memoriaalboekingen te
formaliseren.

Op dit moment controleren we
globaal of de boekingen juist zijn
en of documentatie is toegevoegd.
Een integrale controle van elke
post in een journaal is te
tijdrovend en praktisch niet
uitvoerbaar. Daarnaast is het
risico op ernstige fouten heel klein
aangezien het hierbij gaat om
boekingen zonder uitgaande
geldstromen. Gezien het
bovenstaande zien wij geen
aanleiding om de controle van
memoriaalboekingen uit te
breiden en verder te formaliseren.
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Opvolging eerder gemelde bevindingen

Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen

Opvolging bevindingen uit voorgaande jaren

Bevinding en risico Opvolging Aanbeveling Reactie management Prioriteit

4. Functievermenging binnen het inkoopproces tussen besteller en prestatie-akkoord-verklaarder

Bevinding en/of constatering
Wij hebben geconstateerd dat binnen het
inkoopproces niet in alle gevallen wordt
gewaarborgd dat functiescheiding bestaat
tussen de besteller/medewerker die de
verplichting aangaat en de prestatie-
akkoord-verklaarder (veelal de
budgethouder).

Risico
Het risico bestaat dat functievermenging
ontstaat binnen het inkoopproces.
Als gevolg hiervan bestaat
de kans op onrechtmatige (privé)inkopen.

In uw management reactie 2018
heeft u aangegeven dat
voorgaande mogelijk is voor de
teammanagers. Conform de
instructies van de
provinciesecretaris bij het
Organisatiebesluit zijn deze
functionarissen zelfstandig
bevoegd voor beslissingen die
leiden tot een verplichting
beperkt tot een maximum van
€ 1.000.000 per aangegane
verplichting. Het gevolg hiervan is
dat deze functionarissen in dit
soort gevallen zowel als prestatie-
akkoord-verklaarder en als
budgethouder mogen optreden.

Wij adviseren u de procedures in
het inkoopproces zodanig in te
richten dat de teamleider die een
verplichting aangaat niet
(zelfstandig) bevoegd is tot het
autoriseren van de inkoopfactuur
voor de betreffende verplichting,
maar dat controle plaatsvindt
door een tweede medewerker
(4-ogenprincipe/
functiescheiding).

Wij zijn bezig om het inkoopproces
waarbij 1 handtekening voorkomt
te vervangen door een proces van
2 handtekeningen. Deze wijziging
wordt begin 2020 doorgevoerd.
Daarmee is het vier ogenprincipe
met ingang van 2020
gewaarborgd.
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Opvolging eerder gemelde bevindingen

Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen

Opvolging bevindingen uit voorgaande jaren

Bevinding en risico Opvolging Aanbeveling Reactie management Prioriteit

5. Onvoldoende waarborgen getroffen om volledige registratieverplichtingen in verplichtingenadministratie te waarborgen

Bevinding en/of constatering
In 2018 en in voorgaande jaren hebben wij
geconstateerd dat de interne richtlijn
van de provincie Drenthe voor vastlegging
van verplichtingen niet consequent werd
nageleefd. Op basis van de interne
richtlijnen dienen budgethouders voor alle
inkopen groter dan € 2.000 bij verstrekking
van de opdracht door een derde partij een
verplichting aan te (laten) maken in de
financiële administratie (Probis).

Risico
Het risico bestaat dat niet alle
verplichtingen worden geregistreerd in de
financiële administratie. Op het moment dat
niet alle aangegane verplichtingen direct
inzichtelijk zijn, heeft dit tot gevolg dat
mogelijk onvoldoende en geen accuraat
inzicht bestaat in de actuele besteding van
de budgetten. Tevens bestaat per jaareinde
geen volledig inzicht in de aangegane
verplichtingen, waardoor de schulden van
de provincie Drenthe in de jaarrekening
mogelijk te laag worden verantwoord.

De procedure met betrekking tot
opdrachten tot een bedrag van
€5.000 is per einde van het jaar
2018 binnen alle teams
geïmplementeerd. Per juni 2019
is de procedure voor de
opdrachten tussen €5.000 en
€30.000 ingevoerd. In de tweede
helft van volgend jaar wordt de
procedure voor bedragen boven
€30.000 nader uitgewerkt.

Gezien het feit dat de
implementatie van de procedures
inzake het vastleggen van de
verplichtingen voor opdrachten
tussen € 5.000 en € 30.000
vanaf juni 2019 is ingevoerd en
de procedures voor opdrachten
van bedragen groter dan €
30.000 nog nader uitgewerkt
dient te worden, blijft onze
bevinding uit voorgaande jaren
van kracht.

Wij onderschrijven de door de
provincie Drenthe voorgenomen
acties. In onze management letter
2020 zullen wij de implementatie
van de procedures voor
opdrachten met een waarde
groter dan € 30.000 beoordelen.

Via managementrapportages
houden wij bij hoe de nieuwe
inkoopprocessen verlopen en
bespreken wij met de
teammanagers periodiek de
inkoopstatistieken met als doel om
procesverbeteringen te realiseren.
Doel is om de percentages
geregistreerde inkoopopdrachten
(verplichtingen) jaarlijks omhoog
te brengen. Momenteel is dat rond
de 50%.
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Opvolging bevindingen uit voorgaande jaren

Bevinding en risico Opvolging Aanbeveling Reactie management Prioriteit

6. Geen procedure voor centrale vastlegging prestatielevering inkopen ingericht

Bevinding en/of constatering
Wij hebben geconstateerd dat de
provincie Drenthe geen procedure heeft
ingericht welke borgt dat de levering van de
prestatie door de tegenpartij bij inkopen van
zowel goederen en werken als diensten
centraal en eenduidig wordt vastgelegd en
kan worden aangetoond.
Deze verantwoordelijkheid is op dit moment
decentraal belegd bij de bestellers en
budgethouders.

Risico
Het risico bestaat dat (achteraf) niet in
alle gevallen kan worden vastgesteld dat
goederen, werken en diensten daadwerkelijk
aan de provincie Drenthe zijn geleverd en
inkoopfacturen derhalve terecht
zijn betaald.

In 2019 hebben geen wijzigingen
plaatsgevonden in de procedures
zoals gehanteerd door de
provincie Drenthe.
Steekproefsgewijs wordt door de
medewerker verbijzonderde
interne controle een controle
uitgevoerd op de prestatielevering
van inkopen. Dit betreft echter
een controle achteraf.

Onze bevinding uit voorgaande
jaren blijft derhalve onverminderd
van kracht.

Wij verzoeken u voor de
jaarrekening 2019 een nadere
analyse uit te voeren op de
risico’s ten aanzien van de
prestatielevering bij inkopen. Wij
merken hierbij op dat uw internal
auditors gedurende 2019 reeds
een deel van deze
werkzaamheden hebben
uitgevoerd.

Begin januari 2020 ontvangen wij
van u een selectie van de te
controleren posten. Onze interne
controle zal voor de start van de
jaarrekeningcontrole deze
facturen onderbouwen met
documentatie over
prestatieleveringen/-verklaringen.
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Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen

Opvolging bevindingen uit voorgaande jaren
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7. Wachtwoordinstellingen op netwerk- en applicatieniveau

Bevinding en/of constatering
In 2018 hebben wij vastgesteld dat de
wachtwoordeisen voor de applicatie Probis
zijn aangescherpt door het instellen van een
minimum aantal tekens van 8 en een
maximum geldigheidstermijn van 60 dagen.

De wachtwoordinstellingen op
netwerkniveau zijn echter nog niet
toereikend en niet in lijn met het
wachtwoordbeleid doordat er onvoldoende
eisen aan de complexiteit en lengte van de
wachtwoorden worden gesteld.

Risico
Door het ontbreken van toereikende
wachtwoordeisen op netwerkniveau en voor
de applicatie Probis bestaat het risico op
het onrechtmatig benaderen van gegevens
door onbevoegden of op het onterecht
gebruiken van gebruikersaccounts.

In 2018 zijn de
wachtwoordvereisten voor de
applicatie Probis aangescherpt
door het instellen van een
maximum geldigheid van het
wachtwoord van 60 dagen. Verder
hebben wij vastgesteld dat de
wachtwoordhistorie is beperkt tot
1, waardoor enkel het laatste
wachtwoord niet gebruikt mag
worden.

Hierdoor wordt het verplicht
periodiek wijzigen van
wachtwoorden in beperkte mate
afgedwongen.

Met betrekking tot de
wachtwoordinstellingen op
netwerkniveau hebben wij
vastgesteld dat de gestelde eisen
tot en met oktober 2019 niet
toereikend waren en niet in lijn
met het wachtwoordbeleid
doordat onvoldoende eisen aan de
complexiteit en lengte van de
wachtwoorden worden gesteld.
Wij hebben vastgesteld dat de
wachtwoordinstellingen per 8
november 2019 zijn aangescherpt
en hiermee in lijn zijn met het
wachtwoordbeleid van de
provincie.

Wij bevelen aan de
wachtwoordvereisten voor de
applicatie Probis verder aan te
scherpen door het instellen van
een hogere wachtwoordhistorie.
Indien dit technisch niet mogelijk
blijkt bevelen wij aan de
mogelijkheden te onderzoeken
voor het procedureel borgen van
het periodiek wijzigen van de
wachtwoorden. De versleutelde
wachtwoorden op databaseniveau
kunnen hierbij uitkomst bieden.

Binnen Probis hebben we een
optie om aan te geven na hoeveel
dagen je het wachtwoord mag
hergebruiken. Dit hebben we nu
nog niet ingesteld. Wij zullen dit
gaan doen en daarbij gaan
aansluiten bij het algemeen
wachtwoordbeleid van de
provincie.
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8. Wijzigingenbeheer: Richtlijnen voor het bepalen van de impact van een wijziging dienen te worden verduidelijkt

Bevinding en/of constatering
In 2018 hebben wij vastgesteld dat de
provincie Drenthe beschikt over een
procedurebeschrijving waarin staat
beschreven welke processtappen doorlopen
dienen te worden. Daarnaast heeft de
provincie Drenthe eind 2018 een
classificatiematrix opgesteld waarbij, op
basis van het type wijziging en de impact
(laag, midden, hoog) van de wijziging de uit
te voeren werkzaamheden zijn vastgesteld.
De praktische toepassing van deze
classificatiematrix hadden wij in 2018
derhalve nog niet getoetst.

Risico
Het risico bestaat dat door het niet of
onvoldoende (zichtbaar) testen van nieuwe
functionaliteiten de betrouwbaarheid en
continuïteit van de gegevensverwerking in
gevaar komt. Daarnaast kan een wijziging
van invloed zijn op systeemkoppelingen
(interfaces) en bestaat het risico dat een in
productie genomen wijziging niet de
beoogde functionaliteit levert of van de
gewenste kwaliteit is, hetgeen van invloed
kan zijn op de betrouwbaarheid en
continuïteit van de gegevensverwerking.

Met de invoering van de
classificatiematrix voor het
vaststellen van het type wijziging
en de impact van de wijziging
heeft de provincie een belangrijke
verbeterstap gemaakt. Het is
echter nog niet inzichtelijk op
basis van welke criteria de impact
wordt bepaald.

Met betrekking tot de aanvraag
van een wijziging en de
goedkeuring van deze aanvraag
hebben wij vastgesteld dat het
onvoldoende inzichtelijk is in
hoeverre de business betrokken is
geweest in deze besluitvorming.

Met betrekking tot de
classificatiematrix bevelen wij aan
om het gebruik van deze matrix in
de wijzigingenbeheerprocedure als
addendum op te nemen. Tevens
bevelen wij aan om de richtlijnen
voor het bepalen van de impact
van een wijziging in deze
addendum te documenteren.

Tot slot bevelen wij aan zorg te
dragen dat de
wijzigingenbeheerprocedure
wordt nageleefd. Deze naleving
dient te resulteren in een
eenduidige, consistente en
controleerbare uitvoering van het
wijzigingenbeheerproces waarbij
voor iedere wijziging zichtbare
controle plaatsvindt of alle
benodigde stappen door de juiste
personen en met voldoende
diepgang zijn doorlopen en
vastgelegd.

In de basis gebruiken wij de
standaard provinciale
wijzigingsprocedure via Topdesk,
alleen is de classificatiematrix
voor Probis hierin niet standaard
opgenomen. Wij zullen met team
I&A gaan bespreken of de
classificatiematrix opgenomen kan
worden in de
standaardwijzigingsprocedure.

Over de tweede aanbeveling gaan
wij graag met u in gesprek om de
te nemen maatregelen te
concretiseren.
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9. Autorisatiebeheer: De autorisatiematrix dient te worden verbeterd en aangevuld met de identificatie van onwenselijke functiescheidingsconflicten

Bevinding en/of constatering
In 2018 hebben wij vastgesteld dat de
autorisatiebeheerprocedure is aangescherpt
en een autorisatiematrix is opgesteld.
Daarnaast hebben wij in opzet en bestaan
vastgesteld dat de uitvoering en vastlegging
van de autorisatiewijzigingen ten opzichte
van vorig jaar is verbeterd.

Tot slot hebben wij vernomen dat de
doorgevoerde autorisatiewijzigingen ieder
kwartaal door de coördinator van de
financiële administratie worden geëvalueerd
en vastgelegd.

Risico
Wanneer de toekenning en wijziging van
gebruikersrechten niet volgens de
afgesproken procedure verloopt, bestaat
het risico dat gebruikersaccounts met
teveel of onjuiste autorisaties in de
applicatie aanwezig zijn.

Wij hebben vastgesteld dat de
autorisatiematrix in gebruik
genomen. Wij merken echter op
dat deze matrix is gebaseerd op
een periodieke export (IST positie)
uit Probis van de aanwezige
accounts en diens toegekende
rechten. De relatie tussen de
toegestane rechten en de
functieprofielen (SOLL positie) is
hierbij niet voldoende inzichtelijk.

Daarnaast is onduidelijk in
hoeverre onwenselijke
functiescheidingsconflicten zijn
geïdentificeerd en
gedocumenteerd in deze
autorisatiematrix.

Wij bevelen aan de
autorisatiematrix te baseren op
rollen en rechten die personen
vanuit hun functie benodigd
hebben (SOLL positie). Voorts kan
deze autorisatiematrix worden
gehanteerd bij het toekennen van
de rechten in deze applicaties.

Daarnaast bevelen wij aan om
onwenselijke
functiescheidingsconflicten in de
applicatie te identificeren en te
documenteren.

Middels deze verbeterde matrix en
geïdentificeerde
functiescheidingsconflicten kan op
periodieke basis de juistheid van
de toegekende rollen en rechten
(IST positie) worden
gecontroleerd. Eventuele
bevindingen dienen te worden
opgevolgd door het ontnemen van
deze rechten en het uitvoeren van
een impactanalyse. Met deze
impactanalyse kan worden
vastgesteld of in de periode van
de te hoog toegekende rechten
onjuiste (financiële) handelingen
zijn verricht.

We hebben momenteel geen
koppeling tussen een functie en de
autorisaties die daarbij horen. Dit
kan zinvol zijn om dit als leidraad
te hebben. Wel wijzen wij erop dat
dit niet standaard kan worden
overgenomen bij nieuwe
medewerkers. Het komt namelijk
voor dat iemand (tijdelijk) bewust
meer of minder autorisaties krijgt
toebedeeld. Bovendien mag een
applicatiebeheerder nooit
zelfstandig autorisaties
toekennen. Hiervoor wordt
goedkeuring gevraagd en
vastgelegd bij de coördinator van
de financiële administratie en de
Teammanager Financiën, Planning
en Control.

De functiescheidingen bij de
administratie zijn al beoordeeld en
hangen niet af van het hebben van
een koppeling functieprofiel met
autorisaties.
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10. Aantal accounts met hoge (beheer)rechten op applicatie – en netwerkniveau

Bevinding en/of constatering
In 2018 hebben wij vastgesteld dat op
netwerkniveau 14 domain admin accounts
en 1 enterprise admin account aanwezig
zijn. Van deze 15 accounts zijn er 8 niet-
persoonsgebonden accounts. Deze
accounts beschikken over (vrijwel) alle
rechten op het netwerk. Voor het
gecontroleerd gebruik van deze niet-
persoonsgebonden accounts heeft de
provincie Drenthe een red-enveloppe
procedure ingericht, welke wij ten tijde van
de audit nog niet middels een lijncontrole
konden beoordelen.

In de applicatie Probis zijn er twee
persoonsgebonden accounts aanwezig met
de rol systeembeheerder. Deze accounts
beschikken over (vrijwel) alle rechten in de
applicatie. Kritieke financiële handelingen
die middels deze accounts kunnen worden
verricht worden gelogd en periodiek
geëvalueerd.

Risico
Het risico bestaat op het bewust, dan wel
onbewust, misbruiken van de hoge
bevoegdheden op netwerk- en
applicatieniveau.

Wij hebben vastgesteld dat in de
applicatie Probis twee
persoonsgebonden accounts
aanwezig zijn met de rol
systeembeheerder. Deze accounts
beschikken over (vrijwel) alle
rechten in de applicatie. Wij
hebben vernomen dat de verrichte
handelingen van deze accounts
worden gelogd. Een periodieke
evaluatie van verrichte kritieke
handelingen wordt momenteel
niet (zichtbaar) uitgevoerd.

Met betrekking tot de
beheeraccounts op netwerkniveau
hebben wij vastgesteld dat er 17
accounts met beheerrechten
aanwezig zijn, waarvan 6 service
accounts en 2 niet-
persoonsgebonden accounts.
Voor het gebruik van de niet-
persoonsgebonden beheeraccount
op netwerkniveau wordt de red-
enveloppe procedure gehanteerd
voor incident gedreven
werkzaamheden. Wij hebben
vernomen dat in 2019 geen
aanleiding is geweest om de
procedure te hanteren. Tot slot
hebben wij vernomen dat de
uitgevoerde handelingen van de
accounts met beheerrechten op
netwerkniveau worden gelogd. De
periodieke beoordeling van deze
logging zal vanaf 2020 worden
uitgevoerd.

Voor de persoonsgebonden
accounts met alle rechten op
zowel netwerk- als
applicatieniveau bevelen wij aan
de uitgevoerde kritieke
handelingen met deze accounts te
loggen en periodiek te evalueren.

Alle wijzigingen die door de
gebruikers in Probis worden
doorgevoerd, worden gelogd. Het
is echter onmogelijk om alle
handelingen die in de rol van
systeembeheerder zijn verricht
periodiek te controleren. Om de
risico’s zo veel mogelijk te
beperken vindt op dit moment
periodiek een controle plaats op
alle in Probis door de
systeembeheerder aangemaakte
accounts en verstrekte
autorisaties.   Daarnaast
monitoren we actief de gewijzigde
crediteurenstamgegevens. Dit
gebeurt wekelijks d.m.v. een
steekproef op de gewijzigde
bankgegevens. Resultaten van
deze controles worden
vastgelegd.

De controle van
persoonsgebonden accounts op
netwerkniveau zal eind 2019
starten en daarna elk half jaar als
operationele taak systematisch
worden ingepland.
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11. Procuratiematrix ING niet actueel

Bevinding en/of constatering
Wij hebben geconstateerd dat functiewijzigingen
binnen de financiële afdeling niet adequaat zijn
verwerkt in de procuratiematrix van ING. Als gevolg
hiervan hebben medewerkers die geen functie meer
hebben binnen de financiële afdeling nog
bevoegdheden tot het autoriseren van betalingen in
de bankomgeving van ING.

Risico
Het risico bestaat dat onrechtmatige betalingen
worden verricht. Binnen de interne procedures dient
iedere betaling overigens wel door twee
functionarissen geautoriseerd
te worden.

In het kader van de interim-controle hebben wij
vastgesteld dat in september 2019 de
benodigde wijzigingen in de procuratiematrix
van ING hebben plaatsgevonden. De
betreffende medewerker heeft gedurende
2019 geen rol in het betaalproces gehad en is
tevens niet meer werkzaam binnen het team
Financiën. Gedurende 2019 hebben geen
onrechtmatige betalingen plaatsgevonden.

In 2019 is middels aanpassing van de rechten
opvolging gegeven aan onze bevinding uit
eerdere jaren.

Niet van toepassing; bevinding is in 2019 opgevolgd.

Opgevolgde en afgewikkelde bevindingen
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