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Geachte leden,

1. CU/De heer H.H. Veldsema
Vraag: in de stukken wordt gesproken over een personele overhead van 20%. De heer
Veldsema komt na doorrekening op een hoger overheadpercentage uit. Wat is het juiste
overheadpercentage?
Antwoord: op pagina 37 van de concept programmabegroting 2019 is een toelichting
opgenomen van de overheadkosten. Daaruit blijkt dat de personele overhead in 2019
naar verwachting 20% zal bedragen. Dit percentage is berekend door het totaal aan
personele overheadkosten af te zetten tegen het begrotingstotaal aan lasten conform
de meerjarenbegroting (pagina 30 Programmabegroting Prolander 2019). Het totaal aan
overhead (personen en materiële overhead) bedraagt 31,05% in 2018, respectievelijk
29,78% in 2019. Bij de oprichting van Prolander is bepaald (Statenstuk 2014-690) dat de
totale omvang van de overhead (binnen Prolander en bij de gastheren) maximaal 20%
bedraagt, passend bij een uitvoeringsorganisatie. Dat het totale overheadspercentage
afwijkt van de norm zoals bepaald bij de oprichting van Prolander komt door het
wijzigingsbesluit vernieuwing BBV. Consequentie van dit besluit is dat de
berekeningswijze van overhead afwijkt van de eerder gehanteerde methode, zoals
toegepast in het bedrijfsplan en de programmabegroting 2017. De verschillen in de
berekeningswijze zijn dat in de oude berekeningswijze geen materiële overhead was
begrepen en dat de bijkomende personeelskosten (bijv. opleiding) en kosten van
organisatieontwikkeling eveneens buiten de berekening waren gelaten. De nieuwe
berekeningswijze is dus ruimer; zowel qua breedte van de definitie van
personeelskosten, als het feit dat ook de materiele overheadkosten worden
meegenomen. Dit alles maakt dat het streefpercentage zoals bepaald bij de oprichting
van Prolander niet realistisch is. Een norm van 35% is door Prolander adequaat geacht
op basis van de voorgeschreven berekeningswijze voor de overhead. Tot slot is in de
begroting te zien dat in 2018 en 2019 de overhead toeneemt door de kosten van het
OOP en de vrijval van de taakstelling van 5% met ingang van 2019. Vanaf 2020 is de
verwachting dat het overheadpercentage weer afneemt.

2. D66 /mevrouw M.J.C. van der Tol:
Vraag: waarom vindt er geen indexatie plaats van de kosten per werkplek (€ 7.000,--) in
Assen die de provincie aan Prolander doorberekent?
Antwoord: de reden hiervoor is dat in de met Prolander afgesloten
dienstverleningsovereenkomst is overeengekomen dat bij de berekening van de kosten
van Huisvesting en ICT per werkplek/account vaste normbedragen worden gehanteerd.
Deze kosten worden jaarlijks niet geïndexeerd.

Vraag: Is het langdurige ziekteverzuim in balans bij Prolander als we het percentage
vergelijken met organisaties van gelijke omvang?

Antwoord: Het ziekteverzuimpercentage bedroeg 5,52% in 2017. Het CBS heeft



berekend dat over 2017 het ziekteverzuimpercentage in het openbaar bestuur en
overheidsdiensten 5,4% bedroeg. Het ziekteverzuimpercentage bij Prolander in 2017 is
hoger dan het verzuimpercentage van 2016 (3,92%) en hoger dan de gestelde norm van
3%. Het ziekteverzuim in 2017 is grotendeels veroorzaakt door enkele langdurig zieken.
Van het genoemde ziekteverzuimpercentage van 5,52% is 4,39% langdurig (langer dan
42 dagen)

Vraag: Er wordt gesproken over een risicoscore van 12. De vraag is 12 van wat: wat is de
schaal?

Antwoord: Om het risicoprofiel van Prolander te berekenen dienen de in kaart gebrachte
risico’s gekwantificeerd te worden (risicoscore). De risicoscore wordt berekend door de
kans (kwantiteit) te vermenigvuldigen met de omvang van het ingeschatte financiële
gevolg. Uit de tabel zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing (pagina 19 van de jaarstukken) valt op te maken, dat de risicoscore
maximaal 25 kan bedragen (5 * 5).

Vraag: Uit het formatieoverzicht blijkt dat de directeursfunctie 0,5 fte beslaat, verderop
staat 1 fte genoemd. Hoe zit dat?

Antwoord: de invulling van startformatie van Prolander kan afwijken van de feitelijke 
invulling van de formatie en dat is hier het geval: de feitelijke invulling van de 
directeursfunctie bedraagt 1 fte. De omvang van de formatie bij start van de GR 
bedraagt 76,1 fte dit is de formatie zoals die vanuit DLG in 2015 aan de provincies is 
overgedragen.

Hartelijke groet,

mr. Hannie Wolters- Potters
Regisseur samenwerkingsverbanden provincie Drenthe (team BC)
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