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Inleiding

Hierbij treft u de ontwerp-Begroting 2016 Noordelijke Rekenkamer (NRK), de gewijzigde Begroting 
2015 NRK, het Jaarverslag 2014 NRK en de Jaarrekening 2014 NRK aan. Over deze jaarstukken 
heeft op 2 juni 2015 overleg plaatsgevonden tussen de Programmaraad en het college van de NRK. 
De Programmaraad adviseert positief over de jaarstukken van de NRK. 
 
De Noordelijke Rekenkamer is als gemeenschappelijk orgaan door Provinciale Staten van Drenthe, 
Fryslân en Groningen in 2005 in het leven geroepen. De kosten van het gemeenschappelijk orgaan 
worden door de deelnemende provincies voor gelijke delen gedragen. Volgens de gemeenschappelij-
ke regeling De Noordelijke Rekenkamer 2013 stelt het college van de NRK elk jaar voor 1 juli een 
begroting voor het volgende kalenderjaar vast. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
worden Provinciale Staten van de deelnemende provincies in de gelegenheid gesteld hun zienswijze 
over de Begroting naar voren te brengen.  
 
Op basis van de financiële jaarstukken en de bespreking stelt de Programmaraad de drie Staten voor 
in te stemmen met de ontwerp-Begroting 2016 en de gewijzigde Begroting 2015 en kennis te nemen 
van het Jaarverslag 2014 en de Jaarrekening 2014. 
 
Op 3 juni jl. heeft het college van de NRK een brief aan Provinciale Staten gericht waarin zij de staten 
om een reactie vragen op de ontwerp-Begroting 2016 en op de gewijzigde Begroting 2015. Verder 
geeft het college aan het resultaat over 2014 te verwerken in de algemene reserve. 
 

Advies  

1. Instemmen met de ontwerp-Begroting 2016 van de Noordelijke Rekenkamer 
2. Instemmen met de verwerking van het resultaat 2014 in de algemene reserve 
3. Instemmen met de gewijzigde Begroting 2015 
4. Kennisnemen van het Jaarverslag 2014 
5. Kennisnemen van de Jaarrekening 2014 
6. De instemming met de ontwerp-Begroting 2016, verwerking van het resultaat 2014 en de gewij-

zigde Begroting 2015 en de kennisname van het Jaarverslag 2014 en de Jaarrekening 2014 via 
bijgevoegde zienswijze kenbaar maken.  

 

Beoogd effect 

Tijdige indiening zienswijze en vaststelling Begroting NRK 2016 en indiening zienswijze gewijzigde 
begroting 2015. 

Argumenten 

1.1 Jaarrekening 2014 geeft getrouw beeld van vermogen en resultaat 
De jaarrekening is opgesteld en definitief vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De controlerend accountant Ernst & 
Young heeft hiervoor op 1 juni 2015 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. 
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Het rekeningresultaat over 2014 is € 3.659,-- negatief. Dit bedrag is onder andere tot stand gekomen 
door: 
- Een overschrijding op de post automatisering (€ 14.681,--). Dit als gevolg van investeringen op het 

vlak van ICT. De gehele ICT van de NRK is vervangen. De oude ICT-omgeving moest zonder ver-
lies van gegevens gemigreerd worden naar de nieuwe ICT-omgeving.  

- Een voordeel op het vlak van woon-werkverkeer en reis- en verblijfkosten (€ 4.653,--). 
- Een voordeel op de inhuur van extern personeel (€ 6.808,--). 
- Een voordeel op de kosten van werving en selectie (€ 5.000,--). Dit als gevolg van het uitblijven 

van een werving en selectie procedure. 
- Een overschrijding op de post overige bedrijfskosten (€ 7.623,--). Dit als gevolg van de verhuizing 

van de NRK naar het pand aan de Dr. Nassaulaan 5 te Assen. 
 
1.2 Algemene reserve  
Het college van de NRK stelt voor het negatieve resultaat 2014 te onttrekken aan de algemene reser-
ve, deze komt daarmee uit op € 38.906,--.  
 
1.3 Gewijzigde begroting 2015 
De NRK volgt de CAO en de arbeidsvoorwaarden van de provincie Drenthe. De begroting 2015 NRK 
is vastgesteld in juli 2014 en toen waren de CAO-afspraken, die zijn ingegaan per 1 januari 2015, nog 
niet bekend. In deze afspraken is een structurele loonstijging opgenomen en een nieuwe systematiek 
voor het uitbetalen van de vakantietoeslag. Dit heeft als gevolg dat er structureel € 15.000,-- extra 
nodig is als gevolg van de loonstijging (dit werkt ook door in de begroting 2016). Daarnaast is eenma-
lig € 27.000,-- extra nodig ten behoeve van de uitbetaling van de vakantietoeslag over de periode juni 
tot en met december 2015. 
 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Na besluitvorming zal het college van de NRK aansluitend op de hoogte worden gesteld. Hiermee kan 
het college de begroting tijdig, dat wil zeggen voor 15 juli 2015, vast stellen en indienen bij het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken.  

Financiën 
De bijdrage aan de NRK in 2015 wijzigt ten gevolge van de nieuwe cao. De begroting 2015 NRK 
wordt incidenteel € 27.000,-- en structureel € 15.000,-- hoger. Dit betekent dat de bijdrage aan NRK 
over 2015 vanuit de provincie Drenthe € 14.000,-- hoger wordt. De structurele stijging van de loonkos-
ten werkt door in de begroting 2016. Daarnaast houdt de NRK rekening met de periodieke verhoging 
van individuele medewerkers (autonome loonstijging). 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 
Provinciale staten van Fryslân en Groningen 

Communicatie  
Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de gewijzigde begroting 2015 indienen. 
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Bijlagen 
1. Brief aan het bestuur van de NRK over Zienswijze ontwerpbegroting 2016 NRK 
2. Brief van de voorzitter van het college van de NRK d.d. 3 juni 2015 
3. Ontwerp-Begroting 2016 
4. Gewijzigde Begroting 2015 
5. Jaarverslag 2014 
6. Jaarrekening 2014 

Ter inzage in de leeskamer 
Niet van toepassing. 
 
 
 
 
Assen, 3 juni 2015 
Kenmerk: 23/SG/201501368 
 
 
 
 
 
Het Presidium van Provinciale Staten, 
 
 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 
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Provinciale staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 3 juni 2015, kenmerk 
23/SG/201501368; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I.  het jaarverslag Noordelijke Rekenkamer 2014 en de jaarrekening Noordelijke Rekenkamer 

2014 voor kennisgeving aan te nemen; 
 
II.  in te stemmen met de ontwerp-Begroting Noordelijke Rekenkamer 2016, de voorgestelde 

verwerking van het resultaat 2014 en de gewijzigde Begroting Noordelijke Rekenkamer 2015; 
 
III.  de bijgevoegde zienswijze vast te stellen. 
 
 
 
 
 
Assen, 1 juli 2015 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
 



Aan:  
Het bestuur van de Noordelijke Rekenkamer 
Dr. Nassaulaan 5 
9401 HJ Assen 
 
9405bl14 

 
 
 
 
 
Assen, 1 juli 2015 
Ons kenmerk: 27/SG/201501368 
Behandeld door mevrouw S. Buissink (0592) 36 57 95  
Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2016 NRK  
 
 
 
 
Geacht college, 
 
Wij hebben kennisgenomen van de jaarstukken van de NRK, te weten het jaarverslag 2014, de 
jaarrekening 2014, de ontwerp-Begroting 2016 en de suppletoire Begroting 2015.  
Bij deze maken wij onze zienswijze kenbaar, zoals genoemd in artikel 48 Wet Gemeenschap-
pelijke regelingen.  
 
In de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 1 juli 2015 is ingestemd met de 
ontwerp-Begroting 2016 NRK, met de verwerking van het resultaat van de Jaarrekening 2014 in 
de algemene reserve en met de suppletoire Begroting 2015. Verder is tijdens deze vergadering 
kennisgenomen van het jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
dr.h.c. J. Tichelaar,  mevrouw mr. drs. S. Buissink,  
voorzitter griffier 
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Door het college van de Noordelijke Rekenkamer in concept vastgesteld op 27 mei 2015 
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1. Inleiding 

De Noordelijke Rekenkamer heeft van de wetgever de taak gekregen onafhankelijk 

onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het 

door het provinciebestuur gevoerde beleid. De Noordelijke Rekenkamer is een 

gemeenschappelijk orgaan dat de Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen in 

2005 bij gemeenschappelijke regeling hebben ingesteld en in 2013 hebben herzien. De 

drie deelnemende provincies dragen elk voor een gelijk deel bij aan de uitgaven van de 

Rekenkamer. Zo stellen zij hun gemeenschappelijke Rekenkamer in staat haar wettelijke 

taak te vervullen. De primaire taak is het doen van relevant Rekenkameronderzoek. 

De missie van de Noordelijke Rekenkamer is om “met onderzoeksrapporten van kwalitatief 

hoogwaardig niveau het lerend vermogen bij de provincies te ondersteunen. Invalshoek 

voor onderzoek is de verbetering van het functioneren en presteren van de provincies.” 

In de loop van het kalenderjaar 2015 zal de Rekenkamer in nauwe samenspraak met de 

Statenleden die zijn benoemd in de Programmaraad een tweejaar lopend 

onderzoeksprogramma samenstellen voor de periode 2016-2017. 

 

2. Begroting 2016 

Bij het samenstellen van de begroting voor 2016 is voortgebouwd op beleidskeuzes die bij 

de opstelling van de begroting voor 2015 zijn gemaakt. Het streven is onveranderd gericht 

op het beheersen van de uitgaven en het verhogen van de interne doelmatigheid. 

Bij het opstellen van de begroting voor 2016 is uitgegaan van de realisatiecijfers over 2014 

(zie: jaarrekening 2014). Posten waarop de realisatie van 2014 belangrijk verschilde van de 

begroting voor 2014 zijn aanleiding geweest voor kritisch onderzoek. Dit heeft geleid tot 

een herschikking van enkele begrotingsposten.  

Deze herschikking betreft vooral de personele en sociale lasten. Verreweg het grootste 

aandeel in de begroting van de Noordelijke Rekenkamer betreft de post ‘lonen en sociale 

lasten’ namelijk circa 600.000 euro van de totale begroting van circa 800.000 euro. De 

rekenkamer volgt wat betreft de loonsom het beleid van de centrumprovincie, de provincie 

Drenthe. Bij de vaststelling van de concept begroting 2015 is daarom uitgegaan van de 

nullijn en is om die reden de loonsom begroot op nagenoeg hetzelfde bedrag als in de 

begroting 2014. 

 

2.1 De begroting 2015 en de doorwerking daarvan naar de begroting 2016 

Kon deze bestendige gedragslijn in het verleden altijd zonder problemen worden 

toegepast, voor 2015 blijkt dit achteraf tot complicaties te leiden met een substantieel 

effect. Dit niet alleen voor de geldende begroting 2015 maar dit heeft ook doorwerking 

naar de voorliggende begroting 2016. Anders dan de begroting van de provincies wordt de 

begroting van de Rekenkamer in het voorjaar in concept vastgesteld en al in definitieve 

vorm voor 1 juli, teneinde te kunnen worden goedgekeurd door de Minister van BZK 

overeenkomstig het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
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In november daaropvolgend wordt door de gezamenlijke provincies in IPO-verband met de 

vakbonden een CAO-akkoord gesloten dat ingaat per 1 januari 2015. Het resultaat van dit  

CAO-akkoord is dat de loonsom in de reeds vastgestelde en goedgekeurde begroting 2015 

in ieder geval structureel 2,7% hoger zou moeten zijn en wijzigt van 561.000 euro naar 

afgerond 576.000 euro. 

De complicatie is dat de gevolgen van deze CAO-wijziging conform diezelfde CAO moeten 

worden doorgevoerd in het begrotingsjaar 2015 en nu logischerwijs financieel niet zijn 

gedekt omdat de begroting 2015 al eerder bij de Minister was ingediend en deze stijging 

toen niet was voorzien. 

 

Het is duidelijk dat de structurele verhoging van de loonsom in ieder geval doorwerkt op 

de begroting 2016. Overeenkomstig de gegevens die wij hebben ontvangen van de 

provincie leidt dit dan tot een loonsom inclusief sociale lasten van 595.000 euro. 

 

2.2 Paragrafen bij de begroting 2016 

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) schrijft voor dat 

de begroting van de betrokken overheid te onderscheiden programma’s kent die 

samenhangen met de te onderscheiden maatschappelijke beleidsvelden waarop deze 

overheid zich richt. Verder schrijft het BBV voor dat de betreffende overheid in 

afzonderlijke paragrafen de uitgangspunten beschrijft die op een aantal, door de 

regelgever genoemde, beheersaspecten in acht worden genomen. 

De Noordelijke Rekenkamer is geen bestuursorgaan dat besluiten neemt met 

rechtsgevolg(en). De Rekenkamer doet onderzoek. De strekking van dit onderzoek neemt 

de vorm aan van een constatering (onderzoeksbevinding) dan wel een advies (aanbeveling). 

De Noordelijke Rekenkamer heeft één maatschappelijk doel: het vergroten van het inzicht 

in de inhoud, uitvoering en effecten van het door de drie Noordelijke provincies gevoerde 

bestuur. In een organisatie die op één doel gericht is, is het niet zinvol afzonderlijke 

uitgavenprogramma’s te onderscheiden. De in 2016 uit te voeren onderzoeksprojecten 

worden benoemd in het tweejarige onderzoeksprogramma 2016-2017 dat in het jaar 2015 

zal worden vastgesteld. Over de uitvoering van de in dat programma op te nemen 

onderzoeksprojecten wordt de Programmaraad waarin elke provincie door drie Statenleden 

wordt vertegenwoordigd, halfjaarlijks geïnformeerd. 

De Noordelijke Rekenkamer heeft geen rechtspersoonlijkheid. Er kan geen onroerend goed 

worden aangekocht. Er worden geen kapitaalgoederen – anders dan ICT-apparaten - 

aangehouden zodat ook het formuleren van uitgangspunten bij het onderhoud van deze 

kapitaalgoederen weinig zin heeft. De Noordelijke Rekenkamer is een 

samenwerkingsorgaan van de drie Noordelijke provincies maar neemt zelf niet - bestuurlijk 

noch financieel - deel aan andere organisaties. Er is in de begroting van de NRK daarom 

geen paragraaf Verbonden Partijen opgenomen. Onderstaand komen achtereenvolgens de 

resterende paragrafen waarin het BBV voorziet, aan bod, te weten: weerstandsvermogen, 

financiering en bedrijfsvoering. 
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2.3 Weerstandsvermogen 

Mochten zich incidenten voordoen die een effect hebben op de financiële positie van de 

Noordelijke Rekenkamer (bijvoorbeeld langdurig ziekteverzuim, financiële 

aansprakelijkheden, onverwacht uitlopen van onderzoek, budgetkorting), kan daarin 

worden voorzien door een beroep te doen op de weerstandscapaciteit uit de reserve en het 

nog niet verplichte deel van de begroting (post onvoorzien). De bedrijfsvoering van de 

Noordelijke Rekenkamer kent beperkte risico’s (bijvoorbeeld een weerbarstig onderwerp 

van onderzoek dat leidt tot uitloop van het onderzoeksproject) die het rechtvaardigen dat 

een beperkt eigen vermogen wordt aangehouden om daarmee noodzakelijke, maar niet 

begrote uitgaven te financieren. Het normatieve weerstandvermogen van de Noordelijke 

Rekenkamer is bij de vaststelling van de begroting 2012 vastgesteld op een algemene 

reserve van €42.565. Door extra uitgaven in het rekeningjaar 2014 met als gevolg een 

negatief bedrijfsresultaat, is de feitelijke reserve begin 2015 lager dan het genoemde 

streefniveau. 

 

2.4 Financiering 

Sinds 2013 voert de Noordelijke Rekenkamer een deel van haar financiën uit in eigen 

beheer. De salarisbetaling en de daarmee samenhangende reiskostenvergoeding vallen 

onveranderd onder de administratie van de provincie Drenthe. Ten aanzien van het deel 

van de financiën dat de NRK in eigen beheer uitvoert, ligt de interne controle bij de 

provincie Drenthe. Sinds 1 januari 2014 storten de drie deelnemende provincies hun 

jaarlijkse bijdrage rechtstreeks op de rekening-courant van de Rekenkamer. 

bijdrage van de provincies 

Jaarlijks stellen de Staten van de drie Noordelijke provincies een gelijk bedrag beschikbaar 

ter dekking van de te maken kosten. Deze bijdrage is taakstellend. Mocht zich een 

overschot voordoen, dan doet de Rekenkamer een voorstel voor de bestemming van dit 

resultaat. In de regel wordt het resultaat volledig aan de drie deelnemers teruggestort. 

 

2.5  Bedrijfsvoering 

Deze paragraaf gaat in op plannen met betrekking tot bedrijfsvoering. De verschillen 

tussen de begroting 2016 ten opzichte van de begroting 2015 worden toegelicht en 

worden in paragraaf 3.2 cijfermatig weergegeven. 

 

organisatie en personeelsbeleid 

De voor 2016 geraamde personeelsopbouw is als volgt: 

College 0,4 fte 

Bureau 5,8 fte 

Totaal  6,2 fte 

 

Het personeel van de Noordelijke Rekenkamer is formeel in dienst van de provincie 

Drenthe. De Noordelijke Rekenkamer volgt het arbeidsvoorwaardenbeleid van de provincie.  
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Voor informatie over de ontwikkeling van de loonsommen en sociale lasten conformeert de 

Rekenkamer zich aan opgaven die de provincie Drenthe aan haar verstrekt. 

 

woon- werkverkeer en reis- en verblijfkosten 

Bij de vaststelling van de begroting 2015 is het budget voor reiskosten en voor woon-

werkverkeer verhoogd. Voor 2016 wordt een beperkte verlaging mogelijk geacht. 

 

vorming en opleiding 

Voor de medewerkers van het bureau is conform het beleid van de provincie Drenthe een 

beperkt persoonlijk budget beschikbaar om te investeren in eigen vaardigheden en 

employability. Van dit budget wordt in het verslagjaar 2014 een groter gebruik gemaakt 

dan was geraamd. 

 

werving en selectie 

In de begroting voor 2016 is een post opgenomen voor werving en selectie. Deze post 

heeft zowel betrekking op de eventuele werving van nieuwe collegeleden
1

 als op de 

eventuele werving van nieuwe medewerkers. Bij het werven voor een openvallende vacature 

zal ook gebruik worden gemaakt van digitale (social) media. 

 

extern personeel 

Ter ondersteuning van het eigen onderzoek wordt extern capaciteit ingehuurd. Voor 2016 

wordt ten opzichte van 2015 uitgegaan van een even groot beroep op externe expertise. 

De onderzoeken die worden ingepland, vragen – zo leert de ervaring – regelmatig inhuur 

van externe expertise. 

 

huisvesting 

De Rekenkamer huurt sinds 2014 een kantoorunit aan de Dr. Nassaulaan 5 te Assen. Bij 

het ramen van de uitgaven voor 2016 is uitgegaan van het huurcontract en de afspraken 

over servicekosten. 

 

externe diensten 

Voor de ondersteuning van haar werkzaamheden huurt de Rekenkamer een aantal 

facilitaire diensten in. Een deel van deze diensten is contractueel vastgelegd. Het gaat om 

langlopende verplichtingen. Er zijn geen plannen met andere dienstverleners in zee te 

gaan. Tot de kosten die onder de post ‘overige diensten’ vallen horen ook de kosten voor 

accountantscontrole en de contributie aan de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 

Rekenkamercommissies (NVRR). 

 

dienstverlening Drenthe 

De Noordelijke Rekenkamer voert sinds halverwege 2013 zelf een deel van haar financiële 

administratie. De salarisadministratie en de vergoeding voor reis- en verblijfskosten 

 

                                                      
1

 Eind 2016 ontstaat een vacature voor de functie van collegelid/voorzitter Noordelijke Rekenkamer. 
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worden door de provincie Drenthe uitgevoerd. De provincie Drenthe ontvangt voor het 

uitvoeren van deze werkzaamheden een vergoeding. Afspraken hierover zijn vastgelegd in 

een dienstverleningsovereenkomst. De financiële beleids- en beheersverordeningen van de 

provincie Drenthe zijn op deze dienstverlening van toepassing. In de genoemde 

dienstverleningsovereenkomst zijn ook afspraken gemaakt over ondersteuning van de 

directeur op het gebied van personeelszaken, arbeidsomstandigheden, interne controle, 

juridisch advies en verzuimbegeleiding. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van 

urenregistratie en nacalculatie. 

 

automatisering en afschrijving 

ICT is een essentiële voorwaarde voor het functioneren van een onderzoekinstelling. In 

2014 is de ICT-omgeving ingrijpend verbeterd. Ook de website is vernieuwd. Voor 

onderhoud, beveiliging en beheer van het netwerk en de werkstations/laptoppen is een 

supportcontract afgesloten met een externe ICT-partner. Voor het onderhoud en 

operationeel houden van de website is eveneens een contract met een externe partij 

gesloten. Er is sprake van een uitgebreider ondersteuningsarrangement. Het jaarlijks 

budget voor automatisering wordt om die reden verhoogd. De investeringen in ICT in 2014 

leiden tot hogere afschrijvingen in 2016. 

 

schoonmaakkosten 

Het intern schoonhouden van de werkomgeving van de Noordelijke Rekenkamer in het 

nieuwe kantoorpand is goedkoper dan in het voormalige pand. 

 

overige diensten 

Op deze post worden diverse uitgaven geboekt. Voor 2016 worden geen tariefverhogingen 

verwacht. 

 

kosten vormgeving en publicatie 

Het digitaal publiceren van Rekenkamerrapporten brengt kosten met zich mee. De versie 

zoals de Statenleden die op hun tablet ontvangen moet goed doorzoekbaar zijn. De pdf-

versie die op de website verschijnt moet via verschillende media (mobiele telefoon, tablet, 

laptop, pc) goed leesbaar zijn. Het budget dat voor 2016 wordt geraamd, wijkt niet af van 

het budget dat voor 2015 wordt begroot. 

 

3. Financiële begroting 

Bij het opstellen van de begroting is voortgebouwd op ervaringen met de exploitatie in 

2014 (zie de jaarrekening 2014). Verder is bij het opstellen van de begroting 2016 

rekening gehouden met hetgeen in de verordening financieel beleid (ex artikel 216 van de 

Provinciewet) wordt gesteld. Hieronder volgen: een toelichting op de financiële positie van 

de Noordelijke Rekenkamer, de ontwerpbegroting 2016 en het meerjarenoverzicht van 

baten en lasten. Informatie met betrekking tot de rekening is opgenomen in de 

jaarrekening 2014 van de Noordelijke Rekenkamer welke werd voorzien van een verklaring 

door de controlerend accountant van de provincie Drenthe. 
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3.1 Overzicht baten en lasten 

 

Netto omzet 

Rekening 

      2014 

Begroting 

    2015 

Begroting 

    2016 

 

   

 

   

Baten – bijdragen drie provincies 753.000 756.950 798.750 

 

   

Bedrijfslasten 760.268 
  

 

   

Bedrijfsresultaat       -7.268 
  

(Rente)baten     3.609 
  

Toevoeging uit reserve    0 
  

Resultaat uit gewone 

bedrijfsvoering 

   -3.659 
  

   

 

De lasten die voortvloeien uit de taakuitvoering door de Noordelijke Rekenkamer worden in 

gelijke delen door de drie deelnemende provincies vergoed. 

 

3.2 Uiteenzetting financiële onderbouwing 

Voor de ontwikkeling van de lonen en premies in 2016 is de inschatting die de provincie 

Drenthe heeft opgesteld als uitgangspunt genomen. Voor materiële kosten is op basis van 

de realisatiecijfers 2014 een inschatting gemaakt. In navolgende tabel (pagina 8) worden de 

lasten per kostenpost en kostensoort weergegeven. 

 

Zoals uiteen werd gezet in paragraaf 2.1 zullen de feitelijke personele en sociale lasten als 

gevolg van de wijziging van de CAO in november 2014 in het begrotingsjaar 2015 hoger 

uitvallen dan begroot. De nagecalculeerde kosten bestaan uit een structurele 

loonsomstijging (15.000 euro) en een eenmalige verhoging (27.000 euro). 

In verband met deze ‘nagekomen’ CAO-loonsomstijging zal mede op advies van de 

Programmaraad een voorstel voor een suppletoire begroting 2015 aan de Staten worden 

voorgelegd. 
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Budget 

2016 

Budget 

2015 

Jaarrekening 

2014 

 

Personeel 

 
  

 

Personeel + sociale lasten 595.000 561.000 562.308 

 

Woon-werkverkeer + reis- en 

verblijfkosten 

 15.000  20.000  12.347 

 

Vorming en opleiding 
   6.000    6.000    8.483 

 

Werving en selectie 
   9.000    1.000   0 

 

Extern personeel  

 

 70.000  70.000  63.192 

Totaal personeel 695.000 658.000 646.330 

 

Huisvesting 

 

  

 

Huur en servicekosten  28.000  31.500   33.820 

Belastingen      750      500       619 

Totaal huisvesting  28.750  32.000  34.439 

 

Externe diensten 

 
  

 

Dienstverlening Drenthe     8.000    9.000    7.233 

Automatisering en website  12.000    7.200   21.681 

Schoonmaak    2.500    3.400     3.160 

Overige diensten    6.500    6.350     5.240 

Totaal externe diensten  29.000  25.950   37.314 

 

Bureaukosten 

 
  

 

Vormgeving rapporten   15.000  15.000   10.863 

Afschrijvingen  10.000    5.000     5.196 

Overige bedrijfskosten    9.000    9.000   17.623 

Totaal bureaukosten 34.000  29.000   33.682 

 

Voorlichting en representatie 

 

   6.000 

  

    6.000 

 

   4.979 

 

Onvoorzien 

 

   6.000 

 

    6.000 

 

   3.524 

 

Nacalculatie CAO structureel 
 

 

  15.000 
 

 

Totaal 
798.750 771.950 760.268 

Nacalculatie CAO incidenteel    27.000  
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3.3 Financiële positie 

Financiering 

De reserve is bedoeld voor onderzoeksactiviteiten die langer dan gepland doorlopen, of 

om een extra inzet van externe expertise vragen, voor de opvang van de gevolgen van 

onvoorzien verzuim en andere tegenvallers. 

 

Reserve 

begrotingsjaar beginsaldo onttrekking toevoeging eindsaldo 

2005 0 0 25.000 25.000 

2006 25.000 0 0 25.000 

2007 25.000 17.036 0 7.964 

2008 7.964 0 17.036 25.000 

2009 25.000 0 0 25.000 

2010 25.000 0 0 25.000 

2011 25.000 0 17.565 42.565 

2012 42.565 0 0 42.565 

2013 42.565 0 0 42.565 

2014 42.565 3.659 0 38.906 

 

Investeringen 

In 2014 is een (vervangings)investering gedaan van hard- en software. Mede hierdoor 

worden voor 2016 geen investeringen verwacht. 

 

3.4 Meerjarenraming 

De begroting van de Noordelijke Rekenkamer wordt jaarlijks aangepast op basis van de 

realisatiecijfers van het daaraan voorgaande rekeningjaar. De belangrijkste post op de 

begroting wordt gevormd door personele en sociale lasten. Relevant zijn de CAO-

afspraken, de prijsstijging en wet- en regelgeving betreffende de pensioenpremie. Verder 

speelt mee dat enkele medewerkers van het bureau nog een periodieke verhoging 

tegemoet kunnen zien. Bij het opstellen van de meerjarenraming is uitgegaan van een 

extrapolatie van de wijzigingen in salariskosten over 2015 zoals deze gegevens door de 

provincie Drenthe zijn aangeleverd (zie: paragraaf 2.1). Ten aanzien van de categorie 

overige lasten is op basis van ervaringscijfers over de laatste jaren een extrapolatie 

gemaakt. 
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Meerjarenraming 2017-2019 in begrotingscijfers 

X €1000         

 2013 2014 2015a
2

 2015b
3

 2016 2017 2018 2019 

Lasten         

Personele 

lasten 
669 659 658 673 695 711 732 752 

Overige 

lasten 
102 94 99 99 104 108 109 110 

Totaal 771 753 757 772 799 819 841 862 

Baten         

Bijdragen 

provincies 
771 753 757 772 799 819 841 862 

 

                                                      
2
 Begroting 2015 zoals vastgesteld medio 2014 

3

 Suppletoire begroting 2015 zoals gewijzigd voor de feitelijke, structurele loonsomstijging 

  (exclusief incidentele loonstijging). 



 

 Dr. Nassaulaan 5 | 9401 HJ  Assen | 0592 – 304 790 
www.noordelijkerekenkamer.nl 
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Suppletoire Begroting 2015 

 

 

Inleiding 

 

Bij de advisering door de Programmaraad over de begroting 2016 van de Noorde-

lijke Rekenkamer is tevens aan de orde geweest de CAO-wijziging die in november 

2014 in IPO-verband is overeengekomen en het effect daarvan op de al begin 2014 

vastgestelde begroting 2015 alsmede de doorwerking op de begroting 2016. 

Het College van de Noordelijke Rekenkamer acht voor 2015 als gevolg van deze 

CAO-wijziging een aanvullende begroting 2015 noodzakelijk. 

Het advies van de Programmaraad is daarmee in overeenstemming. 

 

 

Toelichting 

 

De rekenkamer volgt wat betreft de loonsom het beleid van de centrumprovincie, de 

provincie Drenthe. Bij de vaststelling van de concept begroting 2015 is daarom 

uitgegaan van de 0-lijn en is om die reden de loonsom begroot op nagenoeg 

hetzelfde bedrag als in de begroting 2014. 

Kon deze bestendige gedragslijn in het verleden altijd zonder problemen worden 

toegepast, voor 2015 blijkt dit achteraf tot complicaties te leiden met een substan-

tieel effect. 

 

De Noordelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijk orgaan van de drie Noorde-

lijke provincies. Om die reden is de begroting van de rekenkamer in het voorjaar 

2014 in concept vastgesteld en al in definitieve vorm voor 1 juli teneinde te kunnen 

worden goedgekeurd door de Minister van BZK overeenkomstig het bepaalde in de 

Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

In november daaropvolgend is door de gezamenlijke provincies in IPO-verband met 

de vakbonden een CAO-akkoord gesloten dat direct daarna ingaat op 1 januari 

2015. 

 

Het resultaat hiervan is dat de loonsom in de reeds vastgestelde en goedgekeurde 

begroting 2015 in ieder geval structureel 2,7% hoger zou moeten zijn (dat wil 

zeggen 15.000 euro) en wijzigt van 561.000 euro naar afgerond 576.000 euro. 

De complicatie is dat de gevolgen van deze CAO-wijziging wel conform diezelfde 

CAO moeten worden doorgevoerd in het begrotingsjaar 2015 en nu logischerwijs 

financieel niet zijn gedekt omdat de begroting 2015 al eerder bij de Minister was 

ingediend en door deze was goedgekeurd terwijl deze stijging niet was voorzien. 

 

Een tweede complicatie doet zich eveneens als gevolg van genoemde CAO-wijziging 

voor met betrekking tot de betaling van de vakantietoeslag. 

Aan de provinciale ambtenaren – en dit geldt ook de medewerkers van de 

rekenkamer – zal het opgebouwde recht op vakantietoeslag over de periode juni tot 

en met december 2015 nu alsnog in 2015 moeten worden uitbetaald terwijl deze 

maanden voorheen pas in mei 2016 betaalbaar zouden zijn. Dit is een eenmalige en 

dus incidentele loonsomstijging. 

Ingaande januari 2016 wordt de vakantietoeslag over heel 2016 ook in dat jaar 

uitbetaald en opvolgende jaren lopen evenzeer in de pas. 

 



 

Suppletoire Begroting 2015 

 

 

 

 

Deze incidentele loonsomstijging voor 2015 is groot 4,6% (zijnde 7/12 van 8% 

vakantietoeslag) hetgeen neerkomt op 26.880 (afgerond 27.000 euro). 

Maar ook hiervoor geldt dat hiermee in de begroting 2015 geen rekening is 

gehouden. Dit heeft als gevolg dat voor het genoemde bedrag alsnog dekking 

gevonden moet worden. 

 

In de CAO is tevens bepaald dat de ambtenaar/medewerker de keuze krijgt om zijn 

vakantietoeslag per maand te laten betalen dan wel als bedrag ineens te storten in 

het Individueel KeuzeBudget (IKB). De medewerker krijgt bovendien het recht een 

deel van zijn bovenwettelijke vakantiedagen niet op te nemen maar te laten uit-

betalen (storten in zijn IKB). 

Het hiermee gepaard gaande mogelijke financiële gevolg wordt door provincie en 

IPO gecalculeerd op een structurele loonsomverhoging van 1 procent. Indien alle 

medewerkers van de rekenkamer van deze mogelijkheid daadwerkelijk gebruik gaan 

maken zou het financiële effect hiervan neerkomen op circa 5.000 euro. 

 

Het vorenstaande impliceert in ieder geval dat de loonsom structureel toeneemt 

met 15.000 euro (en mogelijk met 20.000) en incidenteel met 27.000 euro ten 

opzichte van de vastgestelde begroting 2015. 

Hier zal een oplossing voor gevonden moeten worden. Ofwel door middel van een 

suppletoire begroting 2015 ofwel door de betreffende bedragen ‘mee te nemen’ in 

de begroting voor 2016 en de drie provincies te verzoeken dit bedrag als voorschot 

in 2015 uit te betalen. 

 

Het College van de Noordelijke Rekenkamer kiest voor de suppletoire begroting 

omdat dit de meest zuivere aanpak is. Ook de Programmaraad adviseerde deze 

route te volgen. 

 

Het College van de Noordelijke Rekenkamer stelt daarom aan de Staten van de drie 

deelnemende provincies voor in te stemmen met een aanvullende begroting 2015 

ten bedrage van 15.000 euro structureel en 27.000 euro incidenteel. Dat wil zeggen 

per deelnemende provincie 5.000 euro structureel en 9.000 euro incidenteel. 

 

Mochten alle medewerkers van de rekenkamer besluiten tot de hiervoor bedoelde 

uitbetaling van maximaal 5 niet op te nemen vrije dagen dan zal dit naar verwach-

ting binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Dit geldt evenzeer de extra 

uitgaven als gevolg van de investeringen in ICT waarover begin 2014 uitvoerig met 

de Programmaraad is gesproken. Ook hiervoor is een aanvullende begroting in 2015 

niet noodzakelijk. 

 

In de begroting 2016 is met deze punten al rekening gehouden. 

Met de doorwerking van de aanvullende structurele loonstijging is dit eveneens het 

geval. 

 

 

 

 



 

Suppletoire Begroting 2015 

Voorstel 

 

De reeds vastgestelde en goedgekeurde begroting 2015 groot 752.950 euro 

structureel te verhogen met 15.000 euro en eenmalig met 27.000 euro naar in 

totaal 794.950 euro. 

 

Vigerende begroting 2015 € 752.950 

  

Toevoeging tbv de post personeel en sociale lasten 

 

Structureel 

Incidenteel 

 

 

 

€   15.000 

€   27.000 

 

  

Totaal nieuw 2015 € 794.950 

  

Aanvullende bijdrage per deelnemende provincie €   14.000 
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Voorwoord 

 

Het verslagjaar 2014 is het eerste van twee jaren waarin het Onderzoeksprogramma 

2014-2015 tot uitvoering wordt gebracht. Dit thans in uitvoering genomen 

Onderzoeksprogramma is in 2013 in samenspraak met de Programmaraad opgesteld. 

In het verslagjaar zijn twee onderzoeken gepubliceerd. 

 

Het eerste Rekenkameronderzoek wordt op 24 maart 2014 gepubliceerd en heeft 

betrekking op de ‘Decentralisatie Natuurbeleid: de Noordelijke provincies aan zet’.  

Aan het begin van de Statenperiode 2011-2015 is er onzekerheid over de gevolgen van 

het Natuurakkoord dat de toenmalige staatssecretaris Henk Bleker met het IPO in 

september 2011 heeft gesloten. Natuurbeheer en natuurontwikkeling zijn kerntaken 

van de provincie. De wetgever heeft deze taak in 2011 aan de provincie overgedragen. 

In de bekostiging van deze taak heeft de staatssecretaris het mes gezet. Tegen deze 

achtergrond spreekt het van zelf dat er veel belangstelling is voor het antwoord op de 

vraag of de Noordelijke provincies met minder geld, een langere termijn en scherpere 

criteria uit de voeten kunnen. 

 

Het tweede Rekenkameronderzoek gaat over de vraag of aanbevelingen uit eerder 

onderzoek door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten worden omgezet in 

wijzigingen van het gevoerde bestuur. Al eerder besluit de Rekenkamer om regelmatig  

‘terugblikonderzoek’ uit te voeren. Op 24 september 2014 rapporteert de Noordelijke 

Rekenkamer over de mate waarin aanbevelingen die zijn gedaan in onderzoek naar 

subsidieverlening ten gunste van toerisme (2008) en leefbaarheid van het platteland 

(2011) een conforme navolging hebben gekregen. Het doorwerkingspercentage varieert 

van 38% tot 54%. 

 

Verder is in het verslagjaar 2014 gewerkt aan een onderzoek naar het onderhoud van 

de provinciale infrastructuur. Dit onderzoek is gepubliceerd op 13 april 2015. 

 

In het najaar van 2014 is voor de achtste en laatste keer in deze samenstelling 

vergaderd met de Programmaraad 2011-2015. Graag wil de Rekenkamer de 

Programmaraadsleden op deze plaats van harte dank zeggen voor de bijdragen die zij 

aan het werk van de Noordelijke Rekenkamer hebben geleverd. 

 

 

Mr. G.B. Nijhuis 

Voorzitter 
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Verslag van het College 

 

1.1 Grondslag Noordelijke Rekenkamer 

De Provinciewet schrijft voor dat er een Rekenkamer(functie) moet zijn. Artikel 183 

Provinciewet bepaalt dat de Rekenkamer de doelmatigheid, doeltreffendheid en 

rechtmatigheid van het door het provinciebestuur gevoerde bestuur onderzoekt. Het doel 

is de Statenleden beter in staat te stellen hun controlerende taak te vervullen. Het 

nevendoel is dat ook de kiesgerechtigde burger meer zicht krijgt op de prestaties van het 

provinciebestuur. 

 

De Gemeenschappelijke Regeling de Noordelijke Rekenkamer bepaalt dat de 

Programmaraad een taak heeft bij het samenstellen van het onderzoeksprogramma maar 

ook aan PS adviseert over de jaarstukken van de NRK en de benoeming van de 

Collegeleden. Ook adviseert de Programmaraad aan de NRK over de wijze waarop 

bestuurlijke rapporten in de openbaarheid worden gebracht. 

In de Gemeenschappelijke Regeling zijn bepalingen opgenomen over de gelijke financiële 

bijdragen die de deelnemers Drenthe, Fryslân en Groningen aan het gemeenschappelijk 

orgaan de Noordelijke Rekenkamer leveren. Voor de Noordelijke Rekenkamer zijn 

bepalingen opgenomen over het College en zijn voorzitter, de Programmaraad, en het 

bureau van de Rekenkamer. Tevens zijn regels gesteld inzake de vaststelling van de 

begroting en jaarrekening en het overdragen van bevoegdheden van de provincies aan de 

NRK voor de uitvoering van de aan de Rekenkamer opgedragen onderzoekstaak. 

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling is de gemeente Assen de vestigingsplaats 

van de Noordelijke Rekenkamer. Hieruit vloeit voort dat de provincie Drenthe voor de 

Noordelijke Rekenkamer optreedt als centrumprovincie. De Provincie Drenthe verricht 

ondersteunende diensten ten behoeve van de Noordelijke Rekenkamer, bijvoorbeeld op het 

vlak van salarisadministratie, interne controle en arbeidsvoorwaardenbeleid. 

 

1.2 Samenstelling College 

Het bestuur wordt uitgeoefend door het College van de Noordelijke Rekenkamer. Dit 

College is in zijn eerste samenstelling per 1 januari 2005 benoemd. De wettelijke 

benoemingstermijn is zes jaar en kan één maal worden verlengd. Het College bestond in 

het verslagjaar 2014 uit: 

 mr. G.B. Nijhuis (voorzitter, herbenoemd per 1 januari 2011) 

 dr. H. de Groot (herbenoemd per 1 januari 2014) 

 mr.dr. J. van der Bij (benoemd per 1 oktober 2012) 

 

1.3 Verslag van werkzaamheden 

Vergaderingen van het College 

In het verslagjaar 2014 is het College elf maal in vergadering bijeengekomen. Belangrijke 

punten van aandacht zijn: de huisvesting van het bureau, het borgen van de 

onderzoekskwaliteit en het verbeteren van de digitale bereikbaarheid onder meer door 

vernieuwing van de website. De andere punten op de agenda concentreren zich op de 

Nota’s van Bevindingen en de Bestuurlijke Rapporten samenhangend met het in uitvoering 

genomen Onderzoeksprogramma 2014-2015. Achtereenvolgens  worden de volgende 

onderwerpen aan Rekenkameronderzoek onderworpen: de decentralisatie van het 

Natuurbeleid, de doorwerking van aanbevelingen van de Rekenkamer over de 

subsidieverstrekking voor plattelandsbeleid, recreatie en toerisme, en het onderhoud van  

provinciale wegen, kanalen, bruggen, sluizen en viaducten, en de prognoses over de 

toekomst van Groningen Airport Eelde. Hieronder wordt meer specifiek verslag gedaan van 

het in 2014 verrichte rekenkameronderzoek. 
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Onderzoek 

 Toekomstplannen Groningen Airport Eelde 

Nadat de Rekenkamer in november 2013 een rapport heeft uitgebracht over de ‘Provinciale 

Betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde’, zijn bij de behandeling van dat rapport in de 

commissievergadering in het provinciehuis van Drenthe op 4-12-2013 aanvullende vragen 

gesteld. In de eerste plaats willen de Drentse Statenleden meer duidelijkheid over welke 

maatschappelijke kosten en baten moeten worden meegenomen bij het in uitvoering 

nemen van de door de Rekenkamer aanbevolen maatschappelijke kosten-batenanalyse. In 

de tweede plaats verzoeken de Drentse Statenleden de Rekenkamer een second opinion uit 

te laten brengen over de kort daarvoor door de luchthavendirectie uitgebrachte 

toekomstvisie 2014-2023. Beide notities worden opgesteld door het onderzoeksinstituut 

SEO. Beide notities worden op 17 januari 2014 aan zowel de Drentse als de Groninger 

Statenleden gezonden en spelen een rol in de besluitvorming van Provinciale Staten over 

een investeringsaanvraag van de luchthavendirectie. 

 

 Decentralisatie Natuurbeleid 

Het eerste kabinet Rutte (2010-2012) wilde enerzijds een forse bezuiniging doorvoeren op 

de verplichte uitgaven voor natuurbeleid en wilde anderzijds deze taak vergaand 

overdragen aan de twaalf provincies. Ondertussen nemen de verplichtingen van de lidstaat 

Nederland als gevolg van het beleid van de Europese Unie toe: meer soorten (flora en 

fauna) en meer gebieden dienen in hun natuurlijke toestand te worden behouden. 

Aantasting van de natuurkwaliteit moet worden voorkomen. Dit kabinetsvoornemen is 

geen makkelijke boodschap. Het heeft dan ook een vol jaar geduurd voordat er in 2011 

een Natuurakkoord kan worden gesloten tussen de regering en het Interprovinciaal 

Overleg (IPO). De ambities voor de Ecologische Hoofdstructuur worden neerwaarts 

bijgesteld, de Dienst Landelijk Gebied gaat definitief over naar de twaalf provincies. De 

centrale vraag in het twee jaar later door de Rekenkamer uitgevoerde onderzoek is of de 

drie provincies “inmiddels een goed zicht hebben op de natuur die nog moet worden 

ontwikkeld, of die ontwikkeltaak haalbaar en betaalbaar is en of er op deze manier 

tegemoet kan worden gekomen aan de verplichtingen die er richting de EU zijn 

aangegaan”. 

 De Rekenkamer concludeert dat de drie provincies de ontwikkelopgave twee jaar na 

het Natuurakkoord goed in beeld hebben, dat deze ontwikkelopgave haalbaar en 

betaalbaar is, maar dat er een groot probleem is met de uitbreiding van agrarische 

bedrijven in de nabijheid van stikstofgevoelige natuurterreinen. Er hebben diverse 

bedrijfsuitbreidingen plaatsgevonden zonder natuurbeschermingsvergunning en er zijn 

(tijdelijke) natuurbeschermingsvergunningen verleend zonder dat er goed zicht is op welke 

ruimte er is om een verhoging van de stikstofdepositie toe te staan en dus de 

bedrijfsuitbreiding toe te laten. 

 De Rekenkamer dringt aan op het verschaffen van duidelijkheid aan de agrarische 

ondernemers. Hoewel de staatssecretaris van Economische Zaken begin 2015 een Plan van 

Aanpak ter inzage heeft gelegd, blijft de vaststelling daarvan nog uit en duurt de 

onzekerheid voort medio 2015. Verder wordt in dit Rekenkameronderzoek geconstateerd 

dat de bescherming van de natuurgebieden nu verschillende gradaties kent. Er is de 

bescherming krachtens de Europese aanwijzing als Natura2000 gebied, er is de 

bescherming als deel van het Nederlandse Natuur Netwerk (vroeger EHS genoemd), en er is  

natuur die geen EU-bescherming en ook geen Rijksbescherming geniet, maar wel als 

natuur wordt beschermd in bestemmingsplannen en in provinciale omgevingsplannen. De 

Rekenkamer constateert dat deze gradatie van belang is (en rechtsgevolgen heeft) maar in 

bestemmingsplannen (nog) niet (voldoende) tot uitdrukking komt. Op 24 maart 2014 

worden de bevindingen in Veenhuizen gepresenteerd. 
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 Terugblik op Rekenkameronderzoek naar Subsidies 

In 2008 brengt de Rekenkamer een onderzoek uit naar subsidieverstrekking voor projecten 

op het vlak van Recreatie en Toerisme. In 2011 brengt de Rekenkamer een onderzoek uit 

naar subsidieverstrekking ter vergroting van de leefbaarheid van het platteland. Van alle 

aanbevelingen in deze twee rapporten is in 2014 nagegaan of deze hebben geleid tot 

conforme bijstelling van het gevoerde beleid. Deze doorwerking is samengevat in een 

percentage. Het doorwerkingspercentage varieert van 38% in de provincie Groningen en 

47% in de provincie Drenthe tot 54% in de provincie Fryslân. Het ‘geheim’ van Fryslân is dat 

daar PS aan GS de opdracht geeft welgevallige aanbevelingen tot uitvoering te brengen en 

PS vervolgens nauwkeurig volgt of deze overgenomen aanbevelingen tot uitvoering worden 

gebracht. In de beide andere provincies stelt PS de aanbevelingen van de Rekenkamer niet 

vast in de vorm van een opdracht aan GS en wordt er minder stringent gevolgd of 

overgenomen aanbevelingen worden nagekomen. Inmiddels heeft PS van Groningen 

besloten het Friese voorbeeld volledig over te nemen. Ook PS van Drenthe gaat met deze 

aanpak experimenteren. Dit terugblikonderzoek is gepresenteerd op 24 september in het 

nieuwe kantoorpand van de Rekenkamer aan de Dr. Nassaulaan 5 te Assen. 

 

 Onderhoud Infrastructuur 

Verreweg de meeste productieve uren besteden de medewerkers van de Noordelijke 

Rekenkamer in dit verslagjaar aan een onderzoek dat op 13 april 2015 wordt gepubliceerd. 

In dit relatief grootschalige onderzoek gaat het in de eerste plaats om de vraag of de 

Noordelijke provincies de onderhoudsconditie van de wegen, kanalen, bruggen, sluizen en 

viaducten goed in beeld hebben. Daarnaast is de vraag opgeworpen of het feitelijk 

uitgevoerde onderhoud in de periode 2007-2013 wel tijdig wordt uitgevoerd. 

 

 Krimpbeleid 

Overeenkomstig het Onderzoeksprogramma 2014-2015 is in 2014 gestart met het 

onderzoek naar de lessen die worden getrokken uit het Krimpbeleid van de provincie 

Groningen en de pogingen van de beide andere Noordelijke provincies om de leefbaarheid 

in de zogenoemde anticipeergebieden waar de bevolkingsomvang terugloopt met diverse 

subsidies en bestuurlijke initiatieven op peil te houden. Over dit onderzoek zal medio 

2015 worden gerapporteerd. 

 

Contacten met (leden van) Provinciale Staten 

Zoals gebruikelijk, zijn er voorafgaand aan de publicatie van de Rekenkamerrapporten 

presentaties verzorgd. In deze besloten bijeenkomsten wordt voorafgaand aan het aflopen 

van het embargo aan de geïnteresseerde Statenleden een toelichting gegeven op de 

conclusies en aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek en worden vragen 

beantwoord. De beide bijeenkomsten in 2014 resulteerden in een levendige discussie met 

de aanwezige Statenleden. 

 

Commissievergaderingen 

De Noordelijke Rekenkamer stelt het contact met Provinciale Staten en haar leden over 

onderzoeksrapporten op hoge prijs. Het college is te allen tijde bereid een toelichting in 

een commissievergadering te geven - naast de presentatie op de publicatiedag zelf. De 

collegeleden gaven in de commissievergaderingen van PS een toelichting op de 

uitgebrachte bestuurlijke rapporten. Daarnaast gaf de Rekenkamer op verzoek van 

Provinciale Staten van Fryslân op 10 september 2014 in de auditcommissie een toelichting 

op de in 2014 vastgestelde strategische visie. 
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Programmaraad Noordelijke Rekenkamer 

De programmaraad adviseert over het uit te voeren onderzoek en de wijze waarop de 

onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. De programmaraad bestaat uit 

afgevaardigden van Provinciale Staten en telt negen leden, uit elke provincie drie. 

De Provinciale Staten van Drenthe worden vertegenwoordigd door 

 mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker en de heren J. Vester en H.J. van der Ven (tot 

oktober 2014). 

 

De Provinciale Staten van Groningen worden vertegenwoordigd door: 

 mevrouw K. Hazewinkel en de heren A.J.M. van Kesteren en J.H. Mastenbroek. 

 

De Provinciale Staten van Fryslân worden vertegenwoordigd door: 

 de heren K. Kielstra, J.A. Tjalsma en R. van Maurik. De heer Van Maurik is tevens 

de voorzitter van de Programmaraad. 

Het secretariaat van de Programmaraad is in handen van mevrouw S. Buissink, 

statengriffier van de provincie Drenthe. 

 

In de verslagperiode is de Programmaraad twee maal bijeengekomen. De eerste 

bijeenkomst stond in het teken van de bespreking van de jaarstukken, de voorgenomen 

verhuizing en de strategische visie. De tweede bijeenkomst betrof vooral de voortgang van 

lopend onderzoek. Tijdens dit verslagjaar moest afscheid worden genomen van de heer 

Van der Ven, vanwege diens terugtreden als lid van de Provinciale Staten van Drenthe. 

 

1.4 Paragrafen 

Het jaarverslag dient volgens het BBV te bestaan uit een aantal paragrafen waarin de 

verantwoording is vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Voor 

de Noordelijke Rekenkamer zijn alleen de paragrafen Weerstandsvermogen (1.4.1), 

Financiering (1.4.2) en Bedrijfsvoering (1.4.3) van toepassing. 

 

1.4.1 Weerstandsvermogen 

De directe risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële 

betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de Noordelijke Rekenkamer, 

zijn minimaal van omvang. De Noordelijke Rekenkamer heeft vooral te maken met de 

reguliere kosten van het doen van onderzoek die vooraf goed te ramen zijn zoals: 

personele lasten, ICT, huisvesting en kantoorartikelen. 

Mochten zich incidenten voordoen die een effect hebben op de financiële positie van de 

Noordelijke Rekenkamer (bijvoorbeeld langdurig ziekteverzuim, financiële 

aansprakelijkheden, onverwacht uitlopen van onderzoek, budgetkorting), kan daarin 

worden voorzien door een beroep te doen op de weerstandscapaciteit uit de reserve en het 

nog niet verplichte deel van de begroting (post onvoorzien). 

De bedrijfsvoering van de Noordelijke Rekenkamer kent beperkte risico’s (bijvoorbeeld een 

weerbarstig onderwerp van onderzoek dat leidt tot uitloop van het onderzoeksproject) die 

het rechtvaardigen dat een beperkt eigen vermogen wordt aangehouden om daarmee 

noodzakelijke, maar niet begrote uitgaven te financieren. Het normatieve 

weerstandvermogen van de Noordelijke Rekenkamer is bij de vaststelling van de begroting 

2012 vastgesteld op een algemene reserve van €42.565. Door extra uitgaven in het 

rekeningjaar 2014 met als gevolg een negatief bedrijfsresultaat, is de feitelijke reserve 

eind 2014 lager dan het genoemde streefniveau. 
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1.4.2 Financiering 

Sinds 2013 voert de Noordelijke Rekenkamer een deel van haar financiën uit in eigen 

beheer. De salarisbetaling en de daarmee samenhangende reiskostenvergoeding vallen 

onveranderd onder de administratie van de provincie Drenthe. Ten aanzien van het deel 

van de financiën dat de NRK in eigen beheer uitvoert, ligt de interne controle bij de 

provincie Drenthe. Sinds 1 januari 2014 storten de drie deelnemende provincies hun 

jaarlijkse bijdrage rechtstreeks op de rekening-courant van de Rekenkamer. Jaarlijks stellen 

de Staten van de drie Noordelijke provincies een gelijk bedrag beschikbaar ter dekking van 

de te maken kosten. Deze bijdrage is taakstellend. Mocht zich een overschot voordoen, 

dan doet de Rekenkamer een voorstel voor de bestemming van dit resultaat. In de regel 

zoals ook heeft plaatsgevonden over 2013 wordt het resultaat volledig aan de drie 

deelnemers teruggestort. 

1.4.3 Bedrijfsvoering 

Deze paragraaf gaat in op de bedrijfsvoering van de Noordelijke Rekenkamer. Alle zes 

ambtelijke medewerkers van Noordelijke Rekenkamer zijn in dienst bij de Provincie 

Drenthe. De Noordelijke Rekenkamer volgt het arbeidsvoorwaardenbeleid van de provincie. 

Voor informatie over de ontwikkeling van de loonsommen en sociale lasten conformeert de 

Rekenkamer zich aan opgaven die de provincie Drenthe aan haar verstrekt. Voor de 

medewerkers van het bureau is conform het beleid van de provincie Drenthe een beperkt 

persoonlijk budget beschikbaar gesteld om te investeren in eigen vaardigheden en 

employability. Van dit budget is in het verslagjaar 2014 een groter gebruik gemaakt dan 

was geraamd. In 2014 bedroeg het ziekteverzuim 3%. 
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Directieverslag 

 

Het bureau van de Noordelijke Rekenkamer ondersteunt het College bij het uitoefenen van 

zijn wettelijke onderzoekstaak. De secretaris van het College is tevens directeur van het 

bureau. De directeur handelt binnen het mandaat van de vastgestelde begroting 2014 en 

het vastgestelde onderzoeksprogramma 2014-2015. De directeur geeft leiding aan vijf 

medewerkers. In het directiestatuut waarin de taakverdeling tussen College en 

directeur/secretaris is bepaald, wordt de directeur verantwoordelijk gesteld voor de 

bedrijfsvoering en de kwaliteit van het onderzoek. In dit directieverslag komen de 

werkzaamheden in 2014 aan de orde. 

 

2.1  Onderzoek en onderzoeksactiviteiten 

Waar mogelijk wordt het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer uitgevoerd door 

medewerkers van het bureau. Maar waar nodig wordt externe expertise ingehuurd. In het 

verslagjaar is een beroep gedaan op HKV Water in Lijn verbonden aan de TU Delft Dit 

onderzoeksinstituut was behulpzaam bij het analyseren van de vele gegevens over het 

conditieverloop van in beginsel alle bruggen, sluizen, viaducten, wegen en vaarwegen die 

bij de drie Noordelijke provincies in beheer zijn voor de periode 2007-2013. Ook is een 

beroep gedaan op het onderzoeksinstituut SEO, verbonden aan de UvA, voor twee notities: 

een over toekomstvisie van de Groningen Airport Eelde; en een over de eisen die aan een 

maatschappelijke kosten baten analyse moeten worden gesteld. 

 

Uren besteed aan onderzoek 

Hieronder volgt een overzicht van de uren die zijn besteed aan directe (tabel 1) en aan 

indirecte (tabel 2) activiteiten. De uren in het overzicht zijn exclusief de uren van de drie 

Collegeleden (0,4 fte) en exclusief vakantie en verlof. De uren per onderzoek en de uren 

als percentage van de totaal beschikbare arbeidstijd staan in (de laatste kolom van de) 

beide onderstaande tabellen. 

 

tabel 1 bestede uren aan onderzoek in 2014 

 

 totaal % 
1

 

Terugblik subsidies recreatie en 

platteland 

1.476 14% 

   

Onderzoek GAE NV   122 1% 

   

Onderzoek Onderhoud Infrastructuur 2.873 26% 

   

Onderzoek Krimpbeleid 1.072 

 

10% 

Onderzoek Natuurbeleid   619 6% 

 

Andere onderzoeksprojecten 

(omgevingsdienst) 

 

  311 

 

 

3% 

 

Onderzoeksprogramma 

 

   32 0% 

Totaal besteed aan onderzoek 

 

6.505 60% 

 

                                                      
1

 Bij de percentering is als noemer uitgegaan van het totale aantal beschikbare uren (10.842) zie tabel 3. 
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Tabel 1 geeft een redelijk volledig zicht op de urenbesteding voor de uitvoering van het 

terugblikonderzoek subsidies en het onderzoek naar het onderhoud van de infrastructuur. 

De activiteiten voor deze projecten vinden grotendeels plaats binnen dit verslagjaar. Bij het 

onderzoek naar het provinciale natuurbeleid moet worden bedacht dat het grootste deel 

van dit onderzoek in het vorige verslagjaar 2013 is uitgevoerd. In dat jaar werden 1.841 

onderzoekersuren besteed aan het in kaart brengen van de gevolgen van de decentralisatie 

van het natuurbeleid. 

In vergelijking met het voorgaande jaar is het totale aantal uren dat in de 

urenverantwoording is opgenomen toegenomen. Dit hangt samen met het feit dat vanaf 1 

februari 2014 het bureau de beschikking kreeg over een stagiaire die zich met name heeft 

gericht op activiteiten op het vlak van management en beheer. Haar uren zijn in dit 

verslagjaar voor het eerst opgenomen in het totaal. 

 

Zestig procent van het totaal aantal beschikbare uren is besteed aan 

onderzoeksactiviteiten. In deze modale verdeling is een verandering gekomen ten opzichte 

van 2013 (toen werd nog 67% van de beschikbare uren aan onderzoek besteed). Veertig 

procent van de beschikbare uren is in 2014 besteed aan ondersteunende taken (beheer, 

bestuursondersteuning, werkoverleg, boekhouding, verhuizing). De uitbreiding van het 

aantal en het percentage uren dat wordt besteed is voornamelijk het gevolg van het feit dat 

de uren van de stagiaire dit keer volledig zijn meegenomen. 

 

tabel 2 bestede uren aan ondersteunende activiteiten in 2014 

 

 uren %
2

 

Ondersteuning college 479 4% 

Ondersteuning programmaraad: contacten 

met provinciale directies en griffies 

217 2% 

Monitor provinciaal bestuur: o.a. 

knipselkrant 

284 3% 

Beheer (inkoop, boekhouding, onderhoud 

apparatuur, website, P&O, tel. 

bereikbaarheid) 

2.076 19% 

   

Intern werkoverleg 338 3% 

Opleiding en vorming 507 5% 

Werving en selectie 0 0% 

Ziekteverzuim 323 3% 

   

Overig 113 1% 

 4.337 40% 

 

Een eerste prioriteit bij de ondersteunende taken is dat het College van de Noordelijke 

Rekenkamer goed afgewogen besluiten kan nemen over onderzoeksplannen, Nota’s van 

Bevindingen, Bestuurlijke Rapporten en persberichten. Een tweede prioriteit is het 

onderhouden van geregeld contact met Statenleden, Programmaraad, griffiemedewerkers 

en de provinciale directies (waaronder de afdelingen concern control). Ten derde wordt een 

vijfde deel van de beschikbare tijd besteed aan intern beheer. 

 

 

                                                      
2

 Bij de percentering is als noemer uitgegaan van het totale aantal beschikbare uren (10.842) zie tabel 3. 
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In vergelijking met het vorige jaar is het ziekteverzuim gestegen van 1% procent naar 3% 

procent. In de verslagperiode hebben zich in de vaste staf geen personele mutaties 

voorgedaan. In vergelijking tot het vorige verslagjaar is aanmerkelijk meer tijd 

uitgetrokken voor externe opleiding. Zo hebben in het verslagjaar drie medewerkers 

deelgenomen aan opleidingen op het vlak van financieel management en accounting. 

 

tabel 3 verdeling tijdsbesteding naar activiteiten in 2014 (uren en %) 

 

 Uren 2014 % 2014 Uren 2013      % 2013 

     

Onderzoeksactiviteiten 6.505 60% 6.226          67% 

Beheer en 

management 

4.014 37% 3.090         32% 

Ziekteverzuim    323  3%     95           1% 

Totaal     10.842     100% 9.411        100% 

 

In dit verslagjaar zijn zes bestuurlijke rapporten geproduceerd. Deze rapporten hebben 

betrekking op de decentralisatie van het natuurbeleid (in drie provincies) en op de 

doorwerking van het eerder verrichte subsidieonderzoek (in drie provincies). Daarnaast zijn 

er twee notities uitgebracht (beide over de toekomst van Groningen Airport Eelde). 

In het verslagjaar heeft het bureau intensief samengewerkt met de Nederlandse Vereniging 

voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies. Het Rekenkamerrapport over de Provinciale 

Betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde is – samen met rapporten van vier andere 

rekenkamers - genomineerd voor de Goudvink. Dit is een prijs voor het rekenkamerrapport 

dat in het afgelopen jaar de meeste doorwerking had op de vaststelling van het beleid. 

 

2.2 Medewerkers 

Rekenkamerwerk is ambachtelijk werk. De medewerkers van het bureau vormen met hun 

nieuwsgierigheid en vindingrijkheid het werkkapitaal van de Rekenkamer. Zonder gedreven 

onderzoekers die plezier hebben in het beantwoorden van de door het College van de 

Rekenkamer en de Programmaraad opgeworpen vragen, komen de gegevens en inzichten 

niet boven water waarmee de gestelde vragen van een controleerbaar en relevant antwoord 

worden voorzien. 

Het bureau van de Rekenkamer heeft een vaste formatie van vier medewerkers die zich met 

onderzoek bezighouden en één medewerker die als office manager ondersteuning biedt 

aan het College, het bureau en de directeur. Het bureau heeft in totaal een formatie in 

2014 van 5,8 fte. Het College heeft gezamenlijk een formatie van 0,4 fte, zodat het geheel 

neerkomt op een formatie van 6,2. 

Aan het begin van het verslagjaar heeft de directeur met de medewerkers de zogeheten 

planningsgesprekken gevoerd. Aan het eind van het verslagjaar heeft de directeur met de 

medewerkers de zogeheten beoordelingsgesprekken gevoerd. Tijdens het verslagjaar 

bleven de functieomschrijvingen ongewijzigd. Wel waren er wijzigingen in het systeem van 

verlof aanvragen en de keuze van het moment waarop het gespaarde vakantiegeld en de 

eindejaarsuitkering tot uitbetaling wordt gebracht. De NRK volgt nauwgezet het 

arbeidsvoorwaardenbeleid van de centrumprovincie Drenthe. 

 

2.3 Middelen 

Dienstverlening en servicecontracten 

De provincie Drenthe vervult als centrumprovincie (aangewezen in de Gemeenschappelijke 

Regeling) een ondersteunende rol op facilitair gebied voor de Noordelijke Rekenkamer. 
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De directeur NRK heeft met de directeur-secretaris van deze provincie een 

dienstverleningsovereenkomst gesloten. De provincie Drenthe heeft adviezen uitgebracht 

over de aanpak van de automatisering, de verhuizing, het ziekteverzuim en het 

personeelsbeleid. 

 

Informatievoorziening 

Door persberichten, tweets, presentaties en toelichtingen in commissievergaderingen 

worden de onderzoeksbevindingen onder de aandacht van de Statenleden gebracht. In de 

loop van 2013 is de NRK begonnen met het doen uitgaan van tweets. Onze website 

www.noordelijkerekenkamer.nl is een belangrijk medium voor publicatie en 

openbaarmaking van rapporten. In het verslagjaar is de website grondig vernieuwd. De 

website wordt sindsdien veelvuldig geraadpleegd. 

 

De nieuwe website werd op 18 maart 2014 opgesteld. Sindsdien hebben 6.665 unieke 

gebruikers de website bezocht. De meeste bezoekers zijn afkomstig uit Groningen (1.044), 

Assen (930). Leeuwarden (593). Amsterdam (442) en Den Haag (374). De meest populaire 

pagina is “de decentralisatie van het natuurbeleid” (1.056 bezoekers). Ook populair zijn de 

pagina’s die informatie geven over de organisatie van NRK (991). Ook de pagina lopend 

onderzoek (370) en actuele rapporten (308) wordt met regelmaat bezocht. Door een 

andere vorm van registratie en een andere opzet van de website zijn deze gegevens niet 

meer te vergelijken met die welke staan vermeld in het verslagjaar 2013. 

 

Beheer, ICT en informatiebeveiliging 

Niet alleen voor communicatie maar vooral voor het onderzoekswerk zelf is 

kantoorautomatisering onmisbaar. Om deze reden en het feit dat onze onderzoekdata 

goed beveiligd moeten zijn, is in 2014 veel tijd en aandacht besteed aan een vernieuwing 

van de ICT-infrastructuur. Het beheer en onderhoud van het geautomatiseerde systeem, 

netwerk en de website zijn uitbesteed aan een externe partij. Deze partij is 

verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en calamiteitenopvang van het gehele 

geautomatiseerde systeem en het ‘in de lucht houden’ van de website. Op ICT-gebied is 

een aantal waarborgen voor informatiebeveiliging gerealiseerd. Als gevolg van de nieuwe 

ICT-infrastructuur is het aantal toepassingen en mogelijkheden toegenomen. 

 

M. Herweijer, directeur bureau 

http://www.noordelijkerekenkamer.nl/
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Grondslagen 

Balans 

Winst en verliesrekening 

Kasstroomoverzicht 

Toelichting Jaarrekening 

 

Grondslagen voor de waardering en bepaling van het resultaat 

 

Algemeen 

De jaarrekening van de Noordelijke Rekenkamer is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het 

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De Noordelijke Rekenkamer is een 

gemeenschappelijk orgaan van de Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen op basis van de 

Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (2013). De provincie Drenthe is als centrumprovincie 

aangewezen en daarmee eindverantwoordelijk voor de uitvoering van en voor de interne controle op de 

financiële administratie. De controleverordening 2007 van de provincie Drenthe is op de Noordelijke Rekenkamer 

van toepassing. In de jaarrekening 2014 zijn de gehanteerde waarderingsgrondslagen, de balans per 31 

december 2014, de winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en een toelichting op de posten 

opgenomen. Als bijlage is het realisatieoverzicht 2014-2013 toegevoegd. 

 

Grondslagen voor waardering activa en passiva 

 

Algemeen 

Het vermogen wordt bepaald op grond van historische prijzen. De activa en de passiva zijn, tenzij anders 

vermeld, gewaardeerd tegen hun nominale waarde. 

 

Materiële vaste activa 

De waardering is gebaseerd op de aanschafwaarde onder aftrek van verrichte afschrijvingen. Afschrijving vindt 

lineair plaats op basis van de geschatte economische levensduur. Gelet op het karakter van de activa 

(automatiseringsapparatuur) is de levensduur gesteld op drie jaar. Hierbij wordt geen rekening gehouden met 

een eventuele restwaarde. 

 

Vorderingen 

Bij de waardering van de vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid. De omvang van 

dit risico is beoordeeld. 

 

Grondslagen voor het bepalen van het resultaat 

 

Algemeen 

In de winst- en verliesrekening worden opbrengsten en kosten verantwoord die betrekking hebben op de 

bedrijfsactiviteiten die tijdens het boekjaar 2014 zijn verricht. 

 

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. 

Artikel 44 en 49 van het BBV schrijven voor dat voor jaarlijks terugkerende, aan arbeidskosten gerelateerde 

verplichtingen met een gelijk volume geen voorziening mag worden getroffen en deze niet in de overlopende 

passiva mogen worden opgenomen. 
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Grondslagen 

Balans 

Winst en verliesrekening 

Kasstroomoverzicht 

Toelichting Jaarrekening 

 

Balans 

Deze balans is de balans van de Noordelijke Rekenkamer na verwerking van het resultaat 2014. 

 

Balans 2014 voor verwerking van het resultaat (in euro’s (€)) 

Activa Toelichting nummer 31-12-2014 31-12-2013 

Materiële vaste activa    

Overige materiële vaste activa 01 22.726                      811 

Totaal materiële vaste activa  22.726                     811 

    

Vlottende activa    

Liquide middelen 02 219.156             143.393 

Overlopende activa 03 10.480                29.905 

Totaal vlottende activa  229.636                173.298 

    

Totaal activa  252.362 174.109 

    

    

Passiva  31-12-2014 31-12-2013 

    

Eigen vermogen    

Algemene reserve 04 42.565 42.565 

resultaat boekjaar 2014 06 -3.659 42.318 

Totaal eigen vermogen  38.906  84.883 

    

Kortlopende schulden    

Terug te storten aan de deelnemers: 

resultaat boekjaar 2013 06 42.318  

Overlopende passiva 03 171.138                  89.226 

Totaal kortlopende schulden  213.456  131.544 

Totaal passiva  252.362                174.109 
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Grondslagen 

Balans 

Winst en verliesrekening 

Kasstroomoverzicht 

Toelichting Jaarrekening 

 

 

Om de aansluiting tussen de begroting 2014 en de winst- en verliesrekening in de jaarrekening 2014 zichtbaar te 

maken, is voor een aantal posten een toelichting opgenomen (zie voor de verwijsnummers de tweede kolom van 

onderstaande tabel). De realisatiecijfers van 2013 zijn ook toegevoegd. In de bijlage bij deze jaarrekening is een 

gedetailleerd realisatieoverzicht 2013-2014 opgenomen. 

 

Winst- en verliesrekening 2014 (in euro’s (€)) 

 

Toelichting 

nummer 

Realisatie 

2014 

Begroting 

2014 

Verschil 

2014 

Realisatie 

2013 

      

Bijdragen provincies 07 753.000 752.942 -58 770.658 

Som der opbrengsten  753.000 752.942 -58 770.658 

      

Bedrijfslasten      

Intern personeel 08 583.138 588.692 554 563.426 

Extern personeel 09 63.192 70.000 6.808 77.964 

Kosten werving en selectie 10 - 5.000 5.000 580 

Huisvesting 11 34.439 32.050 -2.389 29.142 

Externe diensten 12 37.314 23.900 -13.414 26.367 

Afschrijvingen 13 5.196 5.000 -196 811 

Vormgeving rapporten 14 10.863 11.300 437 11.205 

Overige bedrijfskosten 15 17.623 10.000 -7.623 7.832 

Voorlichting en representatie 16 4.979 6.000 1.021 6.528 

Onvoorzien 17 3.524 6.000 2.476 5.558 

       

Som der bedrijfslasten  760.268 752.942 -7.326 729.413 

       

Bedrijfsresultaat  -7.268   41.245 

       

Rentebaten 18 3.609   1.073 

      

Resultaat uit gewone 

bedrijfsvoering 
05 -3.659     42.318 
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Grondslagen 
Balans 
Winst en verliesrekening 
Kasstroomoverzicht 
Toelichting Jaarrekening 
 
Wet Normering Topinkomens 
In gevolge de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector dienen de 
beloningen van de topfunctionarissen van de Noordelijke Rekenkamer te worden toegelicht. Bij deze 
topfunctionarissen gaat het om de leden van het College en de directeur-secretaris. In het onderstaande zijn de 
beloningen van deze topfunctionarissen weergegeven. 
 
Overzicht beloning topfunctionarissen Noordelijke Rekenkamer 
 

Functie Naam Aard 
functie 

Omvang 
dienst-
verband 

Beloning Belastbare 
vaste en 
variabele 
onkosten-
vergoeding1 

Werkgeversdeel 
van voorzieningen 
t.b.v. beloningen 
betaalbaar op 
termijn  

Interim Datum 
aanvang of 
einde dienst-
verband in 
boekjaar 
(indien van 
toepassing) 

Reden over- 
schrijden 
norm (indien 
van 
toepassing) 

voorzitter Mr. G.B. Nijhuis voorzitter-
schap 

0,2 fte 21.721 Geen geen nee n.v.t. n.v.t. 

collegelid Dr. H. de Groot collegelid 0,1 fte 11.083 Geen geen nee n.v.t. n.v.t. 

collegelid Dr. J. van der Bij collegelid 0,1 fte 11.083 Geen geen nee n.v.t. n.v.t. 

secretaris Dr. M. Herweijer dagelijkse 
leiding 

1,0 fte 95.2942 Geen 3.856 ambtelijke 
aanstelling 

n.v.t. n.v.t. 

 
 
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. Deze wet handelt over het 
maximum inkomen van topfunctionarissen. Als het gaat om de Noordelijke Rekenkamer is de conclusie dat geen 
van onze medewerkers, dus ook niet diegenen die moeten worden gekwalificeerd als topfunctionaris, de norm 
zoals gesteld in de WNT overstijgen. De WNT-norm voor 2014 is gebaseerd op 130% van het salaris van een 
minister. Op 1 juli 2014 is het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (het WNT II) ingediend bij 
de Tweede Kamer. De wet is op 22 december 2014 aangenomen door de Eerste kamer en is per 1 januari 2015 
in werking getreden. Het wettelijk bezoldigingsmaximum voor het jaar 2015 bedraag hiermee € 178.000,- 
daarmee is de norm van het bezoldigingsmaximum WNT tot 100% van een ministerssalaris vastgelegd. Ook met 
deze norm overschrijdt het salaris van onze topfunctionarissen – en dus ook van andere medewerkers – de norm 
niet.   

                                                      
1
 Hoogte reiskostenvergoedingen blijven beneden het vrijstellingsbedrag 

2
 Bruto beloning inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering 
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Grondslagen 

Balans 

Winst- en verliesrekening 

Kasstroomoverzicht 

Toelichting Jaarrekening 

 

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de uitgaven en ontvangsten. 

 

Kasstroom overzicht 2014 (in euro’s (€)) 

Mutaties liquide middelen  toelichting   

      

Beginsaldo rekeningen 2014  02  143.393 

      

A: Kasstroom uit operationele activiteiten 

   

Bijdrage deelnemers  07 753.000  

Rente  18 3.609  

Bedrijfslasten totaal   -760.268  

   

Totaalsaldo A    -3.659 

 

B: Kasstroom uit investeringen en overige mutaties 

Afschrijvingen  01 en 13 5.196   

Investeringen  01 en 13 -27.111   

Mutaties overlopende activa  03 19.425  

Mutaties overlopende passiva  03 81.912  

     

Totaalsaldo B    79.422 

  

C. Bestemming en terugbetaling resultaat 2013 

     

Totaal C  06   

 

Totaal mutaties liquide middelen (A+B+C)   75.763  

    

Saldo rekeningen NRK  02  219.156 
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Grondslagen 

Balans 

Winst- en verliesrekening 

Kasstroomoverzicht 

Toelichting Jaarrekening 

 

De nummers corresponderen met de toelichtingsnummers uit de balans, uit de winst- en verliesrekening en uit 

het kasstroomoverzicht. 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2014 

 

01 Materiële vaste activa 

In het kalenderjaar 2014 heeft de Noordelijke Rekenkamer investeringen gedaan om de gehele automatisering te 

vervangen. Medio 2014 heeft een wisseling van ICT-partner plaatsgevonden. Omdat de bestaande 

automatisering volledig was afgeschreven en niet meer aan de eisen van de tijd voldeed, is deze in 2014 

compleet vervangen. De investering in ICT- en telefonie infrastructuur bedroeg 27.111 euro. In het eerste jaar 

2014 is een derde van deze boekwaarde afgeschreven. Zie hierover ook punt 12. 

 

Mutatieoverzicht materiële vaste activa 2014  

Aanschafwaarde t/m 2013 21.183 

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2013 -20.372 

Boekwaarde 31 december 2013 811 

Geïnvesteerd 2014 27.111 

Desinvesteringen 2014 0 

Afschrijvingen 2014 5.196 

Boekwaarde 31 december 2014 22.726 

 

02 Liquide middelen 

Sinds 2013 beschikt de Noordelijke Rekenkamer over een eigen betaalrekening en een depositorekening bij de 

ABN AMRO. Het niet direct benodigde deel van de inkomsten wordt op het deposito gestort met het oog op 

opbrengsten uit rente. Daarnaast is er medio 2014 een bankgarantie aangegaan ter zekerstelling van de af te 

dragen huur. Het beginsaldo op de bankrekening van de Rekenkamer per 1 januari 2014 was € 143.393 het 

eindsaldo per 31 december 2014 was € 219.156. 

 

03 Overlopende activa en passiva 

De overlopende activa betreffen kortlopende vorderingen en bestaan voornamelijk uit vooruitbetaalde kosten. 

Het gaat hier onder andere om twee abonnementen op kranten, de huur van de maand januari 2015, een 

verzekering, een vergoeding voor het gebruik van een tijdschrijfsysteem, printerkosten en kosten van een 

frankeermachine die in 2014 zijn voldaan, maar die betrekking hebben op 2015. Tenslotte bevatten de 

overlopende activa de nog te ontvangen rente op de deposito rekening van de ABN AMRO. 

De overlopende passiva bestaan uit onder meer uit een nog te verrichten betaling aan de provincie Drenthe over 

de salarissen van de maanden oktober tot en met december 2014 en een nog te verrichten vergoeding voor de 

dienstverlening in het kalenderjaar 2014 door de provincie Drenthe. 
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04 Eigen vermogen 

Reserve Noordelijke Rekenkamer  

  Beginsaldo Onttrekkingen Toevoegingen Eindsaldo 

t/m 2012  25.000 67.565 42.565 

2013 42.565 0 0 42.565 

2014 42.565 3.659 0 38.906 

 

Algemene reserve 

De algemene reserve bestaat uit de vrij uitkeerbare reserve. Voor deze reserve bestaan geen verplichtingen op 

grond van de wet of statuten om deze reserve aan te houden. Mutaties in de algemene reserve ontstaan door 

winstbestemming en vorming en vrijval van wettelijke reserves. De algemene reserve heeft tot doel tegenvallers 

bij lopende onderzoeken op te vangen, eventuele kortingen op provinciale bijdragen op te kunnen vangen, en 

een voorziening te bieden indien bij een langdurige ziekte een eventuele vervanging vanuit de eigen middelen 

moet worden bekostigd. 

 

05 Kortlopende schulden 

Het verslagjaar 2014 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 3.659. Dit is het gevolg van 

overschrijdingen op de posten ‘externe diensten’ en ‘overige bedrijfskosten’. Deze overschrijdingen hebben een 

eenmalig karakter en hangen samen met de ICT-transitie en met de verhuizing die beide in medio 2014 

gelijktijdig werden doorgevoerd. 

 

06 Terugbetaling resultaat 2013 en bestemming resultaat 2014 

In de vergadering van de Programmaraad op 8 april 2014 heeft aan de hand van de Notitie Bestemming 

Resultaat 2013 een discussie plaatsgevonden over de bestemming van het positieve resultaat 2013. De eerste 

optie was om conform staand beleid het positieve resultaat terug te storten aan de drie deelnemende provincies. 

De tweede optie was om de helft van het positieve resultaat aan te wenden voor de voorgenomen investering in 

ICT. Omdat op dat moment de investeringskosten geen onoverkomelijke problemen leken op te leveren, 

adviseerde de Programmaraad overeenkomstig de voorkeur van de Noordelijke Rekenkamer om het totale 

resultaat van 2013 (zijnde € 42.318) in drie gelijke delen terug te storten aan de drie deelnemende provincies. De 

Programmaraad heeft daarbij toegezegd dat – in geval de (voor)financiering van de voorgenomen investering 

onverhoopt problemen zou opleveren – er alsnog ondersteund door de Programmaraad een beroep gedaan zou 

kunnen worden op de provincies. 

De retourbetaling van het resultaat 2013 is per abuis niet tijdig voor het einde van 2014 geëffectueerd. Het 

gevolg was een (tijdelijke) toename van de reservepositie op de balans, alsmede een daar tegenover staande 

schuld. Inmiddels heeft de terugbetaling van het resultaat 2013 plaats gevonden. 

De jaarrekening 2014 sluit af met een negatief resultaat van € 3.659. Dit negatieve resultaat is ontstaan door de 

gedane investeringen in 2014 voor ICT, de kosten van de verhuizing en de extra eenmalige 

automatiseringskosten in het kader van de transitie van de oude naar de nieuwe ICT-omgeving. Het negatieve 

resultaat 2014 (zijnde € 3.659) wordt ten laste gebracht van de algemene reserve waarmee deze algemene 

reserve uitkomt op € 38.906. 

 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Een niet in de balans opgenomen verplichting betreft het huurcontract voor de huisvesting van het bureau in een 

pand aan de Dr. Nassaulaan 5 (toelichting onder nummer 10 ‘huisvesting’). De huurtermijn bedraagt €19.924 per 

jaar. Het vijfjarige huurcontract loopt door tot 31 december 2019. Er zijn in dit contract tevens afspraken gemaakt 

over de servicekosten. Deze worden begroot op € 7.755 per jaar. Verder zijn er langlopende contracten voor het 

onderhoud en beheer van de website en voor dienstverlening door de provincie Drenthe.  
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 

Hieronder wordt ingegaan op de samenstelling van het resultaat. In de bijlage is een realisatieoverzicht 

opgenomen waarin de verschillen met de begroting per categorie worden toegelicht. Op hoofdcategorie is de 

aansluiting met de begroting 2014 aangehouden. 

 

07 Netto-omzet 

De ontvangsten van de drie deelnemende provincies ter dekking van de bedrijfskosten vallen onder de 

opbrengsten van de Noordelijke Rekenkamer. Na vaststelling van de begroting 2014 heeft de Rekenkamer de 

drie provincies om een bijdrage verzocht. 

 

08 Intern personeel 

De kosten voor intern personeel in de winst- en verliesrekening zijn opgebouwd uit: 

 

Intern personeel  Realisatie 2014 Begroot 2014 Realisatie 2013 

Salarissen personeel + sociale lasten 562.308 560.692 538.209 

vergoeding woon-werkverkeer + reis- en 

verblijfkosten 
 12.347  17.000   19.661 

Vorming en opleiding    8.483    6.000    5.556 

Totaal 583.138 583.692 563.426 

 

In het verslagjaar hebben drie van de zes medewerkers opleidingen gevolgd op het vlak van financieel 

management. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de post vorming en opleiding met ruim € 2.000. Op het 

vlak van de kosten voor woon-werkverkeer en reis-en-verblijfskosten is er sprake van een meevaller. Bij de post 

salarissen personeel en sociale lasten is sprake van een overschrijding met minder dan € 2.000 euro. Op het 

formatieve vlak heeft zich in 2014 geen verandering voorgedaan. Er werden geen uitgaven gedaan ten behoeve 

van werving en selectie. Wel werd vanaf februari 2014 voor een langere periode een stagiaire aangesteld door 

bemiddeling van GOA Publiek. Deze stagiaire volgde een Beroep georiënteerde Begeleide Leerweg (BBL). De 

kosten van het eerste jaar van deze meerjarige stageplek werden vergoed vanuit een bijdrage van de 

centrumprovincie Drenthe. Per saldo vielen de totale, gerealiseerde uitgaven op de post intern personeel lager 

uit dan was begroot. 

 

Aantallen fulltime equivalenten Realisatie 2014 Begroot 2014 Realisatie 2013 

Bestuur 0,4 0,4 0,4 

Bureau 5,8 5,8 5,8 

Totaal 6,2 6,2 6,2 

 

09 Extern personeel 

In de verslagperiode is voor een Rekenkameronderzoek naar het groot onderhoud van de infrastructuur in de 

drie deelnemende provincies voor een viertal deelanalyses een beroep gedaan op HKV Water in Lijn. Daarnaast 

werd ten behoeve van ditzelfde onderzoek enige studentassistentie ingehuurd. Het Rekenkameronderzoek naar 

de Provinciale Betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde waarover in 2013 werd gerapporteerd, leidde begin 

2014 – op verzoek van PS van Drenthe – nog tot twee afzonderlijke publicaties. Daartoe werd opnieuw het 

bureau SEO van de Universiteit Amsterdam ingeschakeld. Per saldo vielen de uitgaven op de post voor extern 

onderzoek lager uit dan was begroot. 
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10 Kosten werving en selectie 

In het verslagjaar waren er geen personele mutaties. Er waren geen kosten voor werving en selectie. 

 
11 Huisvesting 

In de loop van 2013 is per aangetekend schrijven het huurcontract van het voormalige kantoorpand gelegen aan 

de Lauwers 14 te Assen opgezegd. De huurverplichtingen liepen af per 31-12-2014. Het voormalige kantoorpand 

was slecht bereikbaar met OV en daarnaast speelden op deze locatie al sinds de start in 2005 problemen op het 

gebied van interne klimaatbeheersing. In het kalenderjaar, 2014, is een bedrijfspand betrokken aan de Dr. 

Nassaulaan 5. Op loopafstand van het NS-station. De condities van deze huurovereenkomst zijn toegelicht 

onder 06, niet in balans opgenomen verplichtingen. 

 

12 Externe diensten 

De post Externe Diensten is opgebouwd uit een viertal posten. In de eerste plaats is er de dienstverlening door 

de provincie Drenthe. Deze dienstverlening heeft betrekking op personeelsbeleid en interne controle op de 

financiële administratie. Op deze post zijn in het verslagjaar minder declarabele uren afgenomen dan was 

begroot. 

Daarnaast zijn er de uitgaven voor ondersteuning op het vlak van ICT. Hier is sprake van een overschrijding met 

een factor drie. Dit hangt in de eerste plaats samen met het feit dat de gegevensbestanden van de oude ICT 

omgeving zonder verlies aan gegevens gemigreerd moesten worden naar de nieuwe ICT-omgeving. Deze 

eenmalige transitiekosten kunnen niet worden beschouwd als investeringsuitgave. Er worden immers geen 

duurzame kapitaalgoederen aangeschaft. Het gaat hier om een eenmalige overschrijding. Dat een investering in 

nieuwe ICT- en telefonie-infrastructuur (zie ook punt 06 en punt 13) ook een piek in de dienstverlening met zich 

mee brengt, was bij het opstellen van de begroting 2014 niet voorzien. Daarnaast is in 2014 ook de website van 

de Noordelijke Rekenkamer grondig vernieuwd. Beide vernieuwingen waren bij het opstellen van de begroting 

2014 niet voorzien. 

Bij de post schoonmaak hebben de uitgaven zich ontwikkeld zoals bij de opstelling van begroting 2014 werd 

voorzien. Er is in het kader van de verhuizing gewisseld van schoonmaakbedrijf. Aan de ontbinding van de 

lopende afspraken met het schoonmaakbedrijf waren geen extra kosten verbonden. 

 

Externe diensten Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013 

Dienstverlening Drenthe 7.233 10.000 9.000 

Automatisering  21.681 7.000 7.871 

Schoonmaak 3.160 3.400 3.350 

Overige diensten 5.240 3.500 6.146 

Totaal  37.314 23.900 26.367 

 

Bij het vierde onderdeel, de post ‘overige kosten’ is sprake van overschrijding van € 1.740. Op deze post worden 

nogal uiteenlopende beheersuitgaven samengebracht, namelijk: uitgaven voor afvalverwijdering, 

papierversnippering, bedrijfsbeveiliging (security), tijdschrijfsystemen, inktcartridges voor printers, verzekering 

van kantoormeubilair, plus de uitgaven ten behoeve van de externe accountantscontrole 2013. In het verslagjaar 

moesten er in het kader van de verhuizing bepaalde contracten worden opgezegd en andere contractuele 

afspraken worden aangegaan. Enkele van deze mutaties hebben eenmalig tot hogere uitgaven geleid dan bij de 

opstellen van de begroting 2014 was voorzien. 

Per saldo is er op de post Externe Diensten sprake van een overschrijding van ruim € 13.000. 
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13 Afschrijving vaste activa 

In het onderstaande schema worden de afschrijvingskosten 2014 gespecificeerd. In 2014 zijn investeringen 

gedaan in de vernieuwing van de ICT-infrastructuur ten bedrage van € 27.111, waarvan in het kalenderjaar 2014 

€ 4.385 al reeds is afgeschreven. Op 31 december 2014 is de boekwaarde van de aangeschafte ICT-

infrastructuur € 22.726.  

 

Investeringen, afschrijvingen en boekwaarde 2014 

 Boekwaarde 

31/12/2013 

Investeringen 

2014 

Afschrijvingen 

2014 

Boekwaarde 

31/12/2014 

MS Windows 7 Pro  91 - 91 - 

NP Notebooks 720 - 720 - 

Overige materiële 

vaste activa 

- 27.111 4.385 22.726 

Totaal 811 27.111 5.196 22.726 

 
14 Vormgeving 

In de verslagperiode werden er twee bestuurlijke rapporten opgemaakt en in beperkte oplage gedrukt. De eerste 

serie van drie rapporten had betrekking op de aanwijzing en het beheer van de Natura 2000 gebieden in het 

Noorden. Op 24 maart 2014 werden deze rapporten te Veenhuizen in een besloten briefing aan de Statenleden 

gepresenteerd. De tweede serie van drie rapporten betrof een zogeheten Terugblikonderzoek. In deze rapporten 

werd vastgesteld in welke mate aanbevelingen uit eerder subsidieonderzoek door de drie Noordelijke provincies 

waren nagevolgd. Deze publicatie vond plaats op 24 september 2014 te Assen. De hiermee samenhangende 

uitgaven waren in de begroting voorzien. 

 

15 Overige bedrijfskosten 

De post ‘overige bedrijfskosten’ omvat: de kosten van telefonie, abonnementen van kranten en tijdschriften, 

bankkosten, huishoudelijke uitgaven en kosten voor het boekhoudpakket. Als gevolg van de verhuizing is het 

lopende telefoniecontract met Tele2 opgezegd en werd overgestapt op een contract met OneXS. De wisseling 

van telefonie heeft ook geleid tot meerkosten in verband met het opzeggen van een internetcontract en de 

aanschaf van een nieuwe telefooncentrale. Op deze post – mede samenhangend – met de verhuizing is meer 

uitgegeven dan bij de opstellen van de begroting was voorzien. 

 

16 Voorlichting en representatie 

Deze post bevat de kosten samenhangend met de publicatie van de Rekenkamer rapporten, zoals de huur van 

de locatie en de inhuur van catering. Daarnaast worden ook uitgaven voor congresbezoek onder deze post 

geboekt. In 2014 werden minder uitgaven gedaan dan was voorzien. Dit hing deels samen met het feit dat de 

geplande presentatie van het rapport Onderhoud Infrastructuur is verschoven naar 13 april 2015. 

 
17 Onvoorzien 

Kosten samenhangend met de verhuizing, zoals aanschaf stofzuiger, vergoeding voor verhuisbedrijf, aanschaf 

rolgordijnen zijn geboekt op de post onvoorzien. Bij het opstellen van de begroting 2014 (medio 2013) kon nog 

geen rekening worden gehouden met de in 2014 uitgevoerde verhuizing. 

 

18 Rente- en incidentele baten 

In het verslagjaar waren de totale rentebaten op de depositorekening die de Rekenkamer aanhoudt € 3.609 

euro. 
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Bijlage: Realisatieoverzicht 2014 en 2013 (in euro’s (€)) 

  

Realisatie 

2014   

Begroting 

2014  

Verschil 

2014   

Realisatie 

2013  

Bijdragen provincies 753.000 752.942 -58 770.658 

Som der opbrengsten 753.000 752.942 -58 770.658 

Bedrijfslasten     

Personeel     

Personeel + sociale lasten 562.308 560.692 -1.616 538.209 

Woon-werkverkeer + reis- en 

verblijfkosten 12.347 17.000 4.653 19.661 

Vorming en opleiding 8.483 6.000 -2.483 5.556 

Kosten werving en selectie - 5.000 5.000 580 

Extern personeel  63.192 70.000 6.808 77.964 

Totaal personeel 646.330 658.692 12.362 641.970 

      

Huisvesting      

Huur en service  33.820 31.500 -2.320 28.726 

Belastingen 619 550 -69 416 

Totaal huisvesting 34.439 32.050 -2.389 29.142 

      

Externe diensten     

Dienstverlening Drenthe 7.233 10.000 2.767 9.000 

Automatisering  21.681 7.000 -14.681 7.871 

Schoonmaak 3.160 3.400 240 6.146 

Overige diensten 5.240 3.500 -1.740 3.350 

Totaal externe diensten 37.314 23.900 -13.414 26.367 

      

Bureaukosten     

Afschrijvingen 5.196 5.000 -196 811 

Vormgeving rapporten 10.863 11.300 437 11.205 

Overige bedrijfskosten 17.623 10.000 -7.623 7.832 

Totaal bureaukosten 33.682 26.300 -7.382 19.848 

      

Voorlichting en representatie 4.979 6.000 1.021 6.528 

      

Onvoorzien 3.524 6.000 2.476 5.558 

      

Som der bedrijfslasten 760.268   729.413 

Bedrijfsresultaat -7.268   41.245 

Rente  3.609   1.073 

     

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -3.659   42.318 

 




