
 

 

BCA 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE ACCOUNTANT 

 

VERSLAG 

van de vergadering op woensdag 15 januari 2020, 13:00-14:00 uur 

 

 

Aanwezig:  Leden: S.J. Vegter (CDA, voorzitter), G. Serlie (VVD), G. Zuur (CDA), E. Bos (GL),  

A. Vorenkamp (PVV) 

Accountant: D. Engwerda en K. Toet (beiden EY) 

Genodigden: C. Bijl (gedeputeerde financiën) en K. Filipkowski (financiën) 

Griffie: L.K. Dwarshuis 

Afwezig:  H.R. Nijmeijer, mevr. S. Buissink en mevr. H. Snoek (teamleider Fin.) 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom 

Lid Nijmeijer (GroenLinks) is ziek, de heer Ewoud Bos (GroenLinks) vervangt hem. 

Accountantskantoor Ernst&Young wordt vertegenwoordigd door de heren Engwerda en Toet. 

 

2. Vaststelling agenda 

Conform vastgesteld. 

 

3. Managementletter 2019 

De heer Engwerda geeft een algemene toelichting op de Managementletter 2019 (ML 2019). Hij 

benadrukt dat het primair een rapportage voor het management van de provincie is (d.w.z. directie en 

college). De Staten spreken met college en accountant over de ML 2019 en kunnen aandachtspunten 

meegeven.  

De controle van de accountant wordt steeds meer ‘data-gestuurd’. D.m.v. data-analyse kan de 

accountant grote hoeveelheden data onderzoeken en eventuele fouten opsporen.  

Bij de interimcontrole is aandacht geweest voor de Wet Normering Topinkomens WNT, de waardering 

van o.a. voorzieningen en vaste activa en subsidieverstrekking en -verantwoording.  

Subsidieverstrekking is een belangrijke activiteit van de provincie en krijgt daarom veel aandacht van 

de accountant. De heer Vegter vraagt of de discussie over regelgeving in de 

verantwoordingssystematiek van subsidies inmiddels is afgerond. De heer Engwerda antwoordt dat 

het de discussie nog gaande is. De heer Vorenkamp vraagt of een compromis mogelijk is. De heer 

Engwerda zegt dat de provincies en hun accountants in gesprek zijn met de Commissie BBV en lijken 

dichterbij elkaar te komen. De voorgestelde wijzigingen leveren veel extra administratief werk voor 

subsidieverlener en -ontvanger. De wijzigingen hebben geen effect voor de jaren 2019 en 2020. 

De controle van de accountant richtte zich ook op opsporing van fraude, de kwaliteit van interne 

beheersing, risicomanagement ten opzichte van verbonden partijen en ICT. 

 

De BCA bevraagt de accountant over het rapport. Een aantal vragen/onderwerpen dat van belang is 

voor de commissie is hieronder weergegeven en tegelijk is dit niet een uitputtende opsomming. Meer 

informatie over de gevoerde discussie kunt u opvragen bij de leden van de BCA.  

De heer Zuur vraagt aandacht voor het gevoerde grondbeleid van de provincie. 

Met de toenemende kredieten in het kader van natuurontwikkeling is de BCA benieuwd in welke mate 

de accountant (her)waardering en transacties controleert. De leden stelen een aantal vragen over 



 

 

risicomanagement. De accountant is het eens met de commissie; risicomanagement betekent 

bewustwording in de organisatie en borging in werkprocessen. Herwaardering van risico zou 

doorlopend moeten gebeuren en niet alleen op vaste momenten in het jaar.  

De heer Serlie vraagt of de accountant wanneer hij ‘tempo opvoeren’ noemt, het heeft over 

maatregelen op het gebied van cybersecurity of ook over de AVG, die inmiddels anderhalf jaar 

bestaat. De accountant constateert dat de zin wat ongelukkig is geformuleerd. Hij bedoelt primair 

cybersecurity. Na een korte discussie over cybersecurity zegt de accountant dat het niveau van de 

interne beheersing en interne controle bij de provincie Drenthe op een hoog niveau ligt. Hij is 

onverminderd kritisch, maar er gaan veel dingen goed. Gedeputeerde Bijl geeft aan dat dit een 

compliment is voor de ambtelijke organisatie. De heer Bijl zegt wel te balen van twee fouten die zijn 

ontstaan in de afdracht van premies aan de Belastingdienst. Deze fouten zijn tijdig ontdekt en hersteld 

door de organisatie. Tegelijk zijn aanpassingen in het werkproces gedaan om herhaling te voorkomen. 

Tenslotte wordt het treasurybeleid besproken. In de Staten komt de liquiditeitspositie van de Staten 

regelmatig aan de orde. De BCA is benieuwd wanneer de provincie verwacht geld te gaan lenen? 

Prognose is, op dit moment, 2021. Zou de provincie niet eerder kunnen lenen als dit geld oplevert 

dankzij de huidige negatieve rente? De heer Bijl geeft aan dit mee te nemen in het treasurybeleid.  

De heer Vegter concludeert dat alle vragen zijn beantwoord. 

 

3. Aandachtspunten jaarrekeningcontrole 2019 

De accountant en de ambtelijke organisatie zijn momenteel in overleg over een goede 

verantwoordingsystematiek van de Regio Deal. Dit is een aandachtspunt bij de jaarrekening omdat de 

provincie als penvoerder van de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe afhankelijk is van informatie-

aanlevering door deelnemende gemeenten. De leden van de BCA stemmen in. 

De waardering en de transactiemethodiek van het grondbeleid krijgen speciale aandacht in de 

jaarrekeningcontrole. De heer Serlie vraagt of de accountant kritieke ICT problemen heeft gevonden 

die een hoog risico vormen voor de informatieveiligheid en dus een belangrijk punt zijn voor de 

jaarrekeningcontrole. De accountant heeft deze niet geconstateerd en zal in voorkomende gevallen 

het college en de BCA informeren. 

 

4. Datum volgend overleg 

De volgende vergadering vindt plaats op 22 april, 10:00-11:00 uur.  

 

5. Rondvraag en sluiting 

De heer Dwarshuis wijst de Statenleden op het aanbod van de accountant om voor de Staten een 

workshop/sessie te organiseren om een financieel onderwerp nader te bekijken. De Statenleden 

kunnen zo hun financiële kennis aanscherpen met de expertise van de accountant. In 2014 hebben de 

Staten bijvoorbeeld een workshop Risicomanagement georganiseerd. Alle Statenleden worden 

uitgenodigd suggesties voor onderwerpen te doen bij de leden van de BCA.  

De voorzitter sluit de vergadering om 14:00 uur 


