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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij verzoeken wij u ons uw zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de
Ontwerp-Programmabegroting 201 9 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Prolander. Tevens worden u hierbij het Jaarverslag en de Jaarrekening 2017 en het
rapport Evaluatie Prolander 2016-2017 ter kennisname aangeboden. Wij hebben met
Prolander overeenstemming om - in tegenstelling tot hun verzoek - een eventuele
zienswijze later dan de gevraagde deadline van 15 juni 2018 op te leveren, namelijk
op 21 juni 2018.

ln de bestuursvergadering van de GR Prolander van 9 april 2018 zijn het Jaarverslag
en de Jaarrekening 2017 en de Ontwerp-Programmabegroting 2019 voorlopig vast-
gesteld. Het bestuur van de GR Prolander is voornemens om het Jaarverslag en de
Jaarrekening20lT en de Ontwerp-Programmabegroting 2019 op 2 juli 2018 te be-
spreken en vast te stellen. Het bestuur zal deze zienswijze meenemen in zijn ver-
gadering van 2 juli 2018. Na vaststelling van de Programmabegroting 2019 zal het
bestuur van Prolander deze doorsturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Relatie met provinciaal doel
Zoals met u afgesproken, leggen wij in deze brief kort de relatie tussen voornoemde
stukken van Prolander en de provinciale doelstellingen uit. Prolander functioneert als
de uitvoeringsorganisatie van de provincies Groningen en Drenthe voor de realisatie
van het Nationaal Natuurnetwerk. ln 2017 heeft Prolander hieraan uitvoering gegeven
door onder andere in het Bargerveen de buffer Noord in te richten en de grootste

schaapskooi van Nederland te realiseren. Verder is het project Tusschenwater
(Hunze) gestart met de concrete uitvoering, zijn de deelprogramma's Hunze en
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Drentsche Aa in voorbereiding en is in Drenthe 852 ha landbouwstructuur verbeterd
De uitgebreide verantwoording over de realisatie van de provinciale doelen is op-
genomen in de provinciale jaarstukken.

Jaarstukken 2017
De Jaarstukken 2017 van Prolander bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening

over 2017. De jaarstukken vormen de verantwoording van de Bedrijfsvoerings-

organisatie Prolander. Het jaar 2017 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo
van € 516.200,--. De accountant heeft inmiddels een goedkeurende verklaring af-
gegeven bij de jaarrekening. Het bestuur van Prolander stelt voor het positieve

resultaat over 2017 als volgt te bestemmen: € 353.000,-- toe te voegen aan de
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling en € 163.200,-- toe te voegen aan de
Algemene Reserve. De hoogte van het weerstandsvermogen komt daardoor begin

2018 uit op € 452.916,--, hetgeen neerkomt op 7 ,1o/o van de jaaromzet van Prolander

Daarmee blijft het onder de norm van 10%.

Eval u atie Prol and er 20 1 6-20 1 7

ln het bedrijfsplan van Prolander is op verzoek van uw Staten opgenomen dat toetsing

en evaluatie van de GR eenmaal in een collegeperiode plaatsvinden, voor het eerst
twee jaar na de start in 2017. Het evaluatie-onderzoek is gestart in 2017 en afgerond

in 2018. Het doel van de evaluatie is om inzicht te krijgen in het functioneren van
Prolander, waaronder de governancestructuur, de beleidsprestaties (doeltreffendheid)

en de bedrijfsvoering (doelmatigheid) sinds de oprichting per 2016 als GR. De eva-
luatie heeft geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen die uiteindelijk zijn

vertaald in een aantal bestuursbesluiten. Het rapport Evaluatie Prolander 2016-2017

is als bijlage bij deze brief gevoegd. De brief van het bestuur van Prolander waarin de

bestuursbesluiten als gevolg van de evaluatie-uitkomst zijn toegelicht, is hierin op-
genomen.

Besfuursbes I u ite n eva I u atie

Uit de evaluatie blijkt dat de oprichting van Prolander wordt gezien als 'een goede zet'.

Prolander komt naar voren als een GR die in haar eerste twee jaar aan de verwach-

tingen heeft voldaan en 'buiten' mooie resultaten boekt. Er ligt een prima basis voor

een goede samenwerking met beide provincies en de verdere ontwikkeling van

Prolander. De evaluatie heeft geleid tot een aantal conclusies en een negental aanbe-
velingen die in het rapport worden beschreven. Alle conclusies en aanbevelingen

worden door Prolander samen met de provincies opgepakt. De conclusies en aan-

bevelingen die hebben geleid tot bestuursbesluiten met financiële impact worden

hieronder nader toegelicht.

1. Ruoqenoraatfuncties en flexibilrteit
Uit de evaluatie en de bijbehorende formatie-analyse komt naar voren dat Prolander
gelet op haar opgave formatief krap in haar jas zit. Ook wordt geconstateerd dat er
kwetsbaarheid is als het gaat om solofuncties in de'ruggengraat'van Prolander. Het
bestuur van Prolander heeft besloten dat, gelet op de risico's voor beide provincies,

de functies van programmamanager, grondstrateeg, financieringsdeskundige (sub-

sidieverwerving) en senior projectcontroller structureel mogen worden ingevuld. Ook
wordt aan Prolander de mogelijkheid geboden om flexibel middelen in te zetten voor
menskracht waar op dat moment extra capaciteit noodzakelijk is.
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2. ICT-versterkinq
Uit de evaluatie blijkt dat versterking van de |CT-ondersteuning bij Prolander nood-
zakelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld om digitaal archiveren (DMS) en de aanschaf en
implementatie van een klantcontactsysteem (CRM). Het bestuur heeft Prolander ver-
zocht een informatieplan op te stellen (met als doel een meerjarige aanpak van digita-
lisering) en dit plan met de daaruit voortvloeiende acties en eventueel benodigde extra
financiële middelen aan het bestuur voor te leggen, zodat dit in het najaar van 2018
kan leiden tot een voorstel voor een additionele exploitatiebijdrage.

3. Generatiepact
Prolander volgt de arbeidsvoorwaarden van de provincie Drenthe. Vorig jaar is bij de
provincie Drenthe een generatiepact van kracht geworden dat gelijktijdig van toe-
passing is voor de medewerkers van Prolander. Het generatiepact kan een bijdrage
leveren aan het meer in balans brengen van de relatief scheve leeftijdsopbouw bij

Prolander. Het bestuur heeft besloten dat bij concrete uitvoering wordt uitgegaan van
100% herbezetting en dat met ingang van 2019 de financiering voor rekening komt
van beide eigenaren.

O ntwe r p- Progra m m a b e groti ng 20 1 9

Voor 2019 is geen afzonderlijke kadernota vastgesteld. Leidend voor het opstellen van
de Begroting 2019 en de meerjarenraming zijn de uitgangspunten die in de kadernota
voor de Begroting 2018 zijn genoemd, alsmede besluitvorming van het bestuur
d.d. 6 maart 2018 over de voorstellen naar aanleiding van de conclusies en aanbe-
velingen uit de Evaluatie Prolander 2016-2017. Zonder een additionele bijdrage van
de provincies kan Prolander geen sluitende begroting voor 2019 en verder opstellen.
Deze additionele bijdrage van de provincie Drenthe bedraagt:
2019 € 401.649,--
2020 € 73.137,--
2021 € 16.508,--

2022 € 46.546,--
Deze bedragen zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2018.

De extra benodigde middelen
Het restantverschil tussen de meerjarig begrote bijdrage 2018 van Prolander en de in
de meerjarenbegroting van de provincie opgenomen bijdrage bedraagt € 21 .937 ,- in

2018, oplopend naar €.92.576,--in2O21en is een gevolg van de indexering voor
2018, die wordt verwerkt in de 2" Bestuursrapportage 2018. Als gevolg van het nog op

te stellen informatieplan door Prolander is vooralsnog geen rekening gehouden met
additionele ICT-rnvesteringen voor de jaren 2019 en verder en zijn de bijbehorende
kapitaallasten op nihil gesteld. De vaststelling van het informatieplan door het bestuur
en de hieraan verbonden kapitaallasten zullen echter gaan leiden tot extra jaarlijkse

lasten vanaf 2020, waarvoor een aanpassing van de exploitatiebijdrage van Prolander
noodzakelijk zal zi)n.Zolang geen informatieplan rnclusief financiële impact aanwezig
is, is de (additionele) exploitatiebijdrage van de provincie na 2019 niet exact aan te
geven. Na oplevering van het informatieplan, inclusief financiële impact zullen wij de

financiêle gevolgen hiervan verwerken in de meerjarenbegroting voor de jaren 2020
en verder,

Daarbij geldt dat de hiervoor benodigde aanvullende financiering - in tegenstelling tot
de personele kosten waarvoor een andere verdeelsleutel geldt - gelijk over de deel-
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nemers verdeeld moet worden. Dit betekent dat 50% van de |CT-kosten voor rekening
van de provincie Drenthe komt (conform artikel 18, lid I, GR Prolander).

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van Prolander bestaat uit de middelen en mogelijkheden

om niet-begrote kosten op te kunnen vangen. Het geraamde weerstandsvermogen in
2019 bedraagt € 450.891 ,-- en is toereikend om de geïnventariseerde risico's
(€ 208.700,--) op te kunnen vangen.

De Jaarstukken 201 7 en de Ontwerp-Programmabegroting 2019 geven ons geen aan-
leiding voor inhoudelijke opmerkingen.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i voorzitter

Bijlagen:
- Jaarverslag en Jaarrekening2OlT
- Ontwerp-Programmabegroting 2019
- Rapport Evaluatie Prolander 2016-2017
km/coll.



Prolander
Retouradres: Postbus 50040, 9400 LA Assen

Provincie Drenthe
t.a.v. team Bestuurs- en concernzaken
Postbus 122

9400 AC Assen

Datum: 11 april2O18
Betreft: Toezending Ontwerpjaarstukken 2017 en Ontwerpbegroting 201 9

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand doen wij u, ter doorgeleiding aan uw staten, de Ontwerpjaarstukken 2017,
inclusief goedkeurende controleverklaring en de Ontwerpbegroting 2019 toekomen. Met
deze stukken hebben wij ingestemd in onze vergadering op 9 april 2018.

Eventuele zienswijzen van uw staten op deze stukken ontvangen wij graag op uiterlijk
15 juni a.s..

Voor onze vergadering van 2 juli 2018 zal de vaststelling van de Jaarstukken 2017 en de
Ontwerpbegroting 2019 worden geagendeerd. Na vaststelling zullen deze worden
toegezonden aan de Minister.

Hoogachtend,

Bestuur Prolander,

Dhr. C. Bijl, voorzitter Mw. E.M. van Everdingen, secretaris

Bijlagen: Ontwerpjaarstukken 2017 en Ontwerpbegroting 2019

Postbus 50040

9400 LA Assen

www.prolander. nl

Bank : NL94 ABNA 0449 5065 68

BTW : NL 8556.76.590 801

KVK :64463052

Contactpersoon:

J. Bosker

Functie:

Concerncontroller en Teamleider

Telefoon:

0592-36 53 61

E-mailadres:

j.bosker@prolander. nl

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

P1201 800753

Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen
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Aanbiedingsbrief

Voor u liggen de jaarstukken 2017 van Prolander. ln 2017 hebben we hard gewerkt aan vele
tientallen uitvoeringsprojecten in Drenthe en Groningen. Met die projecten brengen we de
realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)in Groningen en Drenthe dichterbij. We doen
dat samen met gebruikers, bewoners, belangenorganisaties en overheden.Zozrln in Groningen
in het Zuidelijk Westerkwartier het advies over de gebiedsinrichting en vier inrichtingsplannen
vastgesteld als opmaat naar actie in 2018. Een mooie oogst na tientallen schets-sessies met
bewoners. ln het Reitdiep hebben we na een langdurig verkoopproces een mooie 'deal'
gemaakt: een bedrijfslocatie-ruilin combinatie metfietspad, Pieterpad en natuurvriendelijke
oever. ln het Bargerveen in Drenthe is bij Weiteveen vlak voor de Kerst de grootste schaapskooi
van Nederland (1000 schapen)geopend. De Drentse Statencommissie Omgevingsbeleid
bezocht Bargerveen afgelopen na¡aar en kon daar zien hoe naast natuur en landbouw ook
leefbaarheid en regionale economie profiteren van dit project. Natte natuur en verbindingszones
zijn klaar in het Reestdal (Rabbingerveld, Schrapveen en Lage Leiding). ln De Hunze en
Drentsche Aa zijn in totaal circa tweehonderd keukentafel-gesprekken gevoerd met nagenoeg
alle grondgebruikers. Dat geeft focus op waar 'particulier beheer' kansrijk is en waar aankoop-
en ruilkansen liggen. Het is een greep uit onze activiteiten waarmee we natuur realiseren door
ook de landbouw perspectief te bieden.

We hebben niet alleen buiten hard gewerkt aan een groener en vitaler landelijk gebied in beide
provincies, maar ook binnen. Om Prolander nog beter toe te rusten voor de opgave hebben we
een Organisatie-ontwikkelplan (OOP)gemaakt. Het OOP is op 19 juni 2017 door ons bestuur
vastgesteld en inmiddels in uitvoering. Vanuit onze opgave hebben we onderzocht waar we
intern accenten moeten leggen. De OOP-speerpunten zijn: de formatie op orde krijgen, de
medewerkers goed opleiden voor hun taken en samen met beide provincies het projectmatig
werken verder versterken. Om onze bestuurlijke gevoeligheid te verbeteren, is een cursus
georganiseerd met als 'bekroning' een gesprek met een gedeputeerde. Ook hebben we een
verkenning gedaan naar wat nog nodig is aan ondersteunende lCT. We hebben een
overzichtelijke interne organisatie klaargezet: 4 regio's in Groningen en 8 deelprogramma's in
Drenthe komen in de plaats van circa 60 projecten. Zo wordt de aansturing binnen Prolander en
vanuit de beide provincies eenvoudiger en efficiënter. En we kunnen beter sturen op
samenhang en kwaliteit. Na deze voorbereidingin20lT rollen we dit uit in 2018.

We sluiten 2017 aÍ met een positief exploitatiesaldo van €516.200. Voor meer dan de helft
(€353.000) is de oorzaak een onderuitputting van het OOP-budget. Dat is verklaarbaar omdat
we pas in de tweede helft van 2017 zjn gestart met de uitvoering. Ook kon niet met alle acties
uit het OOP worden gestart in 2017. Dit betekent dat acties in latere jaren zullen worden
uitgevoerd en dat de hieraan verbonden lasten zich ook pas in latere jaren zullen voordoen. We
stellen voor om een deel van het resultaat terug te laten vloeien naar de "bestemmingsreserve
organisatieontwikkeling". Na de overheveling resteert €163.200 als positief saldo dat nog te
bestemmen is.

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2017 . Het
jaarverslag omvat de programmaverantwoording en de paragrafen conform het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV). De jaarrekening bestaat uit de balans, de
programmarekening en de toelichtingen op de balans en de programmarekening. Daarmee
vormen de jaarstukken de verantwoording van bedrijf '1 : de Prolander-organisatie. De

accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening. De
opdrachtverlening en aansturing voor de projecten waar Prolander aan werkt, gebeurt via de
Provinciale Prestatieovereenkomsten (PPO's). De verantwoording daarover vindt u terug in de
jaarstukken van de provincie Groningen (bedrijf 2) en de provincie Drenthe (bedrijf 3).

Wij hebben meI2017 een mooi jaar achter de rug met goede resultaten "buiten" en ook "binnen"
hebben we als 'bedrrjf'flinke stappen in onze ontwikkeling gemaakt. We zien 2018 met
vertrouwen tegemoetl

Evelien van Everdingen
Directeur Prolander





-I JaarstukkenProlander20lT

lnhoudsopgave

1. Programmaverantwoording

1.1. Wat hebben we gedaan?.......

1.1.1. Extern: het werk in de projecten .......

1.1.2. lntern: organisatie Prolander.....

1.2. Ondersteuning door de deelnemende provincies ...

1.3. Wat heeft het gekost?

1.3.1. Voorstel resultaatbestemming 2017

2, Paragrafen..

2.1

2.1.5. Financiële kengetallen .............

2.2. Onderhoud kapitaalgoederen

2.3. Financiering .................,

2.3.1. Kasgeldlimiet....

2.3.2. Geldleningen....,

2.3.3. Renterisiconorm

Jaarverslag

2.4.

2.5.

....................10

...,..,............ 10

................... I 3

,,',,,.,.,',,...,,'.17

....................18

................... 18

..9

10

19

Weerstandsvermogen en risicobeheersing................

2.1 .1 . Kaders weerstandvermogen

2.1 .2. lnventarisatie van de risico's.........

2.1.3. lnventarisatie van de weerstandscapaciteit...

2.1 .4. Confrontatie m et beschi kbare weerstandscapaciteit ...

...19

.. 19

.. 19

..21

..22

..22

...23

...23

..24

..24

..24

..25

...25

...26

..26

..31

2.3.4. Schatkistbankieren..................

Bedrijfsvoering ................

Organ isatie-ontwikkelplan

2.5. 1 . Voortgang Organisatieontwikkeling ...............

2.5.2. Overhevelingsvoorstel OOP-middelen 2017 .

3. Waarderingsgrondslagen

3.1. Grondslagen voor waardering..........

3.2. Grondslagen voor resultaatbepaling

35

35

36

4. Overzicht van baten en lasten..... ............,..,.37

4.1 . Overzicht van baten en lasten over de periode 1 januari 2017 tot en met december
2017........... ..........37

21-3-2018 I versie del¡nitief 7 van 62



-
- 

JaarstukkenProlander20lT

4.2. Toelichting op het overzicht van baten en lasten

4.2.1. Personele kosten

4.2.2. Materiële kosten...

4.2.3. Brldragen ..............

4.3. Overzicht van incidentele baten en lasten

.38

38

38

39

.40

5. Balans ..4'l

5.1. Balans per 31 december 2017 ......

5.2. Toelichting balans per 31 december 2017 ..

5.2.1 . Vaste activa..................

5.2.2. Vlottende activa....

........................41

........................42

....................... 42

...................... 445.2.3. Vaste passiva.....

5.2.4. Vlottende passiva. ..46

5.3. Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen .....................47

5.4. Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen en garantstellingen4S

6. Analyse begrotingsrechtmatigheid ................. ...............49

7, Wet normering topfunctionarissen... .......,...50

8. Gebeurtenissen na balansdatum

9. Controleverklaring van de accountant.

Bijlagen

Bijlage 1 - Wijzigingen op de begroting 2017 voor wijziging

Bijlage 2 - Berekening financiële kengetallen

Bijlage 3 - Gedetailleerd ovezicht van de activa.................

Bijlage 4 - Lijst met afkortingen................

..51

..52

..57

..59

..60

..61

..62

21 -3-201 I I versie defìnitief I van 62



Jaarverslag



-I Jaarstukken Prolander 2017

1. Programmaverantwoording
Prolander is dé uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en

Groningen. Wij vertalen provinciaal beleid naar concrete plannen; van het ontwerp tot regie op
het proces en de uitvoering. Uiteindelijk zorgen we ervoor dat de schop de grond in gaat. Wij
werken aan de inrichting van een mooi, waardevol en toekomstbestendig landelijk gebied waar
alle generaties kunnen wonen, werken en recreëren.

Bij Prolander staan de projecten in het landelijk gebied centraal en dat vertaalt zich in onze
werkwijze. Onze projectleiders hebben vele jaren ervaring in het landelijk gebied van Drenthe
en Groningen. Toch zijn we een jonge organisatie. Op 1 maart 2015 is Prolander gestart als
onderdeel van de provincie Drenthe en vanaf I januari 2016 werken we als
gemeenschappelijke regeling voor de provincies Drenthe en Groningen. De begroting 2017 is
op l4 juli2016 vastgesteld. Bij de voorjaarsrapportage 2017 is de begroting op enkele
onderdelen gewijzigd, zoals de posten personele lasten en organisatieontwikkeling. Een

samenvattend overzicht is opgenomen als bijlage 1.

1.1. Wat hebben we gedaan?

De taak van Prolander is met name het realiseren van de 'natuuropgave' in Groningen en

Drenthe. Voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) moet er tol2O27 in deze twee provincies

ruim 5.500 ha grond beschikbaar komen en ruim 11.000 ha natuur ingericht zijn. ln 2017 zijn in
de beide provincies weer grote stappen gezet om deze doelen te halen. De verantwoording
over de werkzaamheden in de projecten (bedrijf 2 en bedrijf 3) gebeurt via de provinciale

verantwoordi n g scycl us.

1.1.1. Extern: het werk in de projecten

Projecten Groningen
ln Groningen is in het grote project Zuidelijk Westerkwartier de planvorming afgerond. Dat
vergde in 2017 een omvangrijk proces van voorbereiding; zowel in de vorm van plannen, als de
financiële zaken én het contact met de streek. ln tientallen schetssessies is veel gebiedskennis

verzameld, informatie gedeeld en gewerkt aan draagvlak onder betrokkenen. ln 2018 start de
uitvoering met het maken en gunnen van uitvoeringsbestekken en aanvragen van
vergunningen. Onderdeel daarvan is vaak het beschikbaar krijgen van grond om aan de slag te
kunnen. ln een moeilijke grondmarkt (fosfaatrechten, lage rente) haalt Prolander alle methoden
uit de kast. Dat heeft deels al tot resultaten geleid en er zijn transacties 'in de pijplijn' maar dat
blijft veel inzet vergen.

ln de Medenertilsterpolder wordt het zeer waardevolle weidevogelgebied uitgebreid en
versterkt met een betere inrichting. De natuurcompensatie in dit gebied is verbonden met de
380 kV verbinding van Tennet en de snelle fietsverbinding Winsum - Groningen. Hier zet
Prolander fors in op communicatie en creativiteit om tot een plan te komen dat natuur en

landbouw beide vooruithelpt. De realisatie staat voor 2018 op het programma. Midden-
Groningen (Haansplassen) is vrijwel afgerond en de projecten Haren en Oude Veenkoloniën
z¡n in 2017 feestelijk afgesloten. Op subsidieverstrekking is in 2017 een tandje bijgezet: naast
de reguliere acties zijn ook Leader-aanvragen verwerkt.
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Projecten Drenthe
ln Drenthe waren in 2017 Drentsche Aa, Hunze, Oude Diep en Bargerveen de grote projecten.
Bargerveen is in voorbereiding (planvorming en beschikbaar krijgen Buffer Zuid) maar in het
oog springt vooral de realisatie van Buffer Noord, Weiteveen en de grootste schaapskooi van
Nederland, waar kort voor de Kerst 1000 schapen een nieuw onderdak vonden. ln het
Drentsche Aa en Hunze hebben we met circa tweehonderd keukentafelgesprekken een goed
inzicht gekregen in de wensen van de grondgebruikers. Deze schat aan informatie geeft aan
waar succesvol actie mogelijk is via particulier beheer, ruiling, gerichte aankoop, kavelruil of
verplaatsing. ln Oude Diep is de projectorganisatie op poten gezet en is helder welke
(hydrologische) onderzoeken nog nodig zijn om goede plannen te kunnen voorbereiden. Maar
ook in andere projecten zijn mijlpalen bereikt. ln het Oostervoortsche Diep is, na toekenning
van POP-subsidie, de uitvoering gestart waardoor het natuurgebied water beter vasthoudt en
de landbouw minder overlast heeft van schommelingen in de waterstanden. Ook in andere
inrichtingsprojecten speelde water een belangrijke rol. Zo is de inrichting van natte natuur en
verbindingszones afgerond in het Reestdal (Rabbingerveld, Schrapveen en Lage Leiding)en
bij het Laaghalerveen.

De voorbereiding van Geelbroek is nu zo ver dat begin 2018 het inrichtingsplan aan
gedeputeerde staten wordt aangeboden. Het deelproject Tusschenwater (Hunze) is in
uitvoering gekomen. ln Oude Willem (Drents-Friese Wold) is overeenstemming bereikt na
opnieuw met de streek te overleggen over de te graven nieuwe waterloop. De overbodige
bebouwing is daar inmiddels gesloopt. ln Zuidwolde is het project begin december feestelijk
afgesloten. De resultaten (1900 ha geruild, 100 ha natuurgemaakt)zijn in boekvorm
vastgelegd. Via enkele grote kavelruilen bij Zeijen en Bargerveen zetten we flinke stappen voor
meerdere doelen tegelijk: landbouwdoelen, verwerven grond voor natuur, verwerven ruilgrond
en realisatie SKNL. De PAS-maatregelen krijgen steeds meer vorm en worden uitgevoerd,
onder andere in het Bargerveen. Prolander ondersteunt de provincie Drenthe met de N2000-
beheerplannen en de bijbehorende GIS-bestanden, veldbezoeken en gebiedsanalyses en
adviseert in de meerjarendoorkijk N2000-PAS. Voor Groningen Airport-Eelde is gebouwd aan
een kennisnetwerk voor biobased economy.
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Resultaten
ln cijfers ontstaat voor 2017 het volgende beeld:

a

a

ln 2017 is voor de provincies Groningen en Drenthe samen 425 ha aangekocht, het
totaal van verwerving NNN ter plaatse plus aankoop van ruilgrond. Er is 599 ha

verkocht, eveneens NNN plus ruilgrond. ln totaal is 239 ha ingerichte NNN opgeleverd.
Op in totaal 1.550 ha is de landbouwstructuur verbeterd door middel van kavelruil.

Het financiële beeld inzake de programmagelden van de bedrijven 2 en 3 is dat voor
inrichting in totaal bijna €14,9 miljoen is uitgegeven en voor €7,3 miljoen inkomsten zijn

gerealiseerd. Voor grond is door de aanwezigheid van een grondvoorraad niet op

dezelfde eenvoudige wijze aan te geven wat de uitgaven en inkomsten zijn. Daarvoor
wordt verwezen naar de Provinciale prestatieovereenkomst verantwoording (PPOV).

ln totaal is 100% van de via de Provinciale prestatieovereenkomsten (PPO's)

afgesproken urenruimte van Prolander besteed aan de bijbehorende opdrachten. ln
Groningen is daarnaast bijna 'l .400 uur aan aanvullende betaalde opdrachten
gerealiseerd.

Hierbij moeten we opmerken dat veel activiteiten niet tot uitdrukking komen in deze getallen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de realisatie van de Schaapskooi in Bargerveen, de honderden
keukentafelgesprekken in Hunze en Drentsche Aa en de afsluiting van bijvoorbeeld de Oude
Veenkoloniën of Zuidwolde. Ook komt het regelmatig voor dat het afronden van een
gebiedsinrichting of het transport van een grondtransactie net over de jaargrens heengaat en

dan buiten de resultaten per 31-12 blijft. Dat is dan uitstel, geen afstel. Tot slot is ook evident
dat in bijvoorbeeld Zuidelijk Westerkwartier, Drentsche Aa, Hunze en Oude Diep grote
gebiedsprocessen worden opgezet om samenhangend en integraal aan de slag te gaan. Dat is
een arbeidsintensieve periode zonder dat veel concrete resultaten kunnen worden 'gereed

gemeld'.
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1.1.2. lntern: organisat¡e Prolander

Om de bovenstaande resultaten te kunnen behalen, is nodig dat Prolander'binnen' beschikt
over de middelen en de faciliteiten om state of the arf te kunnen acteren.

Bedrijfsvoering

Orqanisatieontwikkelinq
Na een voorbereiding met onze medewerkers en onze beide provinciale eigenaren, is op 19 juni
2017 door het Prolander-bestuur het organisatie-ontwikkelplan (OOP) vastgesteld. We willen
Prolander zo organiseren dat we adaptief kunnen reageren op de continu veranderende opgave.

Het beschikbaar komen van grond voor inrichten is onvoorspelbaar en de hoeveelheid tijd en
geld om de NNN te realiseren, is beperkt. Dat maakt dat we scherp de focus moeten hebben
waar en wanneer we in actie komen. De hoofdthema's die naar voren komen zijn: versterken
van vier kwetsbare functies, inzetten op ICT (onder andere door ontwikkelen VRIS), de
sturingsrelatie met de opdrachtgevers verstevigen, evenals projectmatig werken en door
ontwikkelen van de bestuurlijke sensitiviteit.

ln het najaar 2017 z¡n vier kwetsbare functies versterkt: programmamanagement,
grondstrategie, juridisch en verwerven/begeleiden subsidies. De functionaliteiten van ons
vastgoed registratie en informatiesysteem 'VRlS" zijn in samenspraak met de provincies
verbeterd en eind 2017 lbegin 2018 gereed; onderzoek loopt naar een DMS (document
management systeem) in overleg met Drenthe. Prolander is per 1 januari 2018 overgeschakeld
op sturing met I deelprogramma's in Drenthe en 4 regio's in Groningen en daarnaast enkele
opdracht-bundels. Dit komt in plaats van de huidige circa 60 projecten, wat betekent dat er
minder overleg- en sturingstijd nodig is. Tegelijkertijd wordt de beweging naar het versterken
van projectmatig werken gemaakt, aan zowel opdrachtnemers- als opdrachtgeverszijde.

Voor een groot deel van de medewerkers is een tweedaagse cursus bestuurlijke gevoeligheid
georganiseerd, met als 'bekroning' een zeer boeiend en leerzaam gesprek met een
gedeputeerde. De huisvesting in Assen is aangepakt: om het werken in projecten te
ondersteunen en tegelijk de geluidsbelasting op de werkvloer aan te pakken, zijn twee
projectkamers gerealiseerd. ln Assen wordt in 2018 verder invulling gegeven aan de beperking
van het geluidsoverlast door middel van inrichting en aankleding. Meer over de voortgang van
het organisatie-ontwikkelplan rapporteren we in een aparte paragraaf, 2.4, organisatie-
ontwikkelplan.

Sturinq & manaqement
Het management van Prolander omvatte in 2017 de directeur (1,0 fte), de 3 teamleiders (2,9
fte) en de programmamanager (1 fte). Een van de teamleiders is tevens concerncontroller.
Deze is in 2017 van start gegaan.

De organisatie staat vanaf 1 januari 2016 onder leiding van directeur Evelien van Everdingen.
Zij is in opdracht van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling eindverantwoordelijk. De
programmamanager stuurt op de productie en is het eerste aanspreekpunt voor de
opdrachtgevers en externe partijen als het gaat om concrete projecten. De teamleiders zijn er
voor de dagelijkse aansturing en ontwikkeling van de medewerkers. De directeur is er voor de
ontwikkeling van de organisatie als geheel en onderhoudt de contacten met de provincies.
Sinds 2016 is de Prolander-organisatie (bedrijf 1) bovendien een zelfstandig rechtspersoon,
namelijk een bedrijfsvoering gemeenschappelijke regeling. Deze rol is verder uitgewerkt in de
bedrijfsprocessen.
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Personeel

Formatie
De omvang van de formatie was twee jaar geleden bij de start 76,1 fte. Dit is de formatie zoals

die (op geld gezet) vanuit EZIDLG per 0'1-03-2015 aan de provincies is overgedragen. Relatief

veel medewerkers zitten aan het eind van hun schaal. Dat maakt de gemiddelde loonsom hoog.

De gerealiseerde vaste bezetting bedroeg gemiddeld 63,6 fte in 2017 . De totale gemiddelde

bezetting bedroeg 73,3 fte in 2017.

Flexibele schil

Prolander werkt met een vaste formatie en een flexibele schil (van tijdelijke functies en inhuur

derden). Continuïteit van werk en behoud van expertise zijn leidende principes voor de keuze

tussen vaste en tijdelijke functies. Uitgangspunt is dat de vaste kern van het werk in beginsel

door vaste medewerkers wordt vervuld. Enige mate van flexibiliteit in de formatie is wel

wenselijk, aangezien de werklast van Prolander per jaar kan wisselen en er vanwege de

kwetsbaarheid op bepaalde solofuncties ruimte moet zijn voor vervanging/achtervang. Met de

vaststelling van het organisatie-ontwikkelplan is tijdelijk extra geld beschikbaar gekomen om met

name in 2018 knelpunten tijdelijk op te lossen.

Volgens bedrijfsplan is 5% à 10% van de loonsom gereserveerd voor flexibele inzet en inhuur.

De feitelijke flexibele schil bedroeg in2017 13,36%. ln de begroting 2018 is voor de flexibele

schil een streefpercentage van 15% genoemd. De flexibele schil is berekend door het gemiddeld

aantal fte's van tijdelijke medewerkers (1,3 fte) en de inhuur van derden (8,4 fte) af te zetten

tegen de gemiddelde totale bezettingin 2017 (73,3 fte).

Generatiepact 2018 en 2019
Op 31 oktober 2017 is door GS Drenthe de regeling Generatiepact vastgesteld. Medewerkers

krijgen met de inwerkingtreding van dit generatiepact vanaf 60 jaar (in 2018 en 2019) de

mogelijkheid om 60% van het aantal uren van hun dienstverband te gaan werken en behouden

80% van het salaris, uitgaande van een fulltime dienstverband van 36 uur. Zoals vastgesteld in

de Gemeenschappel¡ke Regeling Prolander volgt Prolander de arbeidsvoorwaarden en de

rechtspositie van de provincie Drenthe. Daarmee is ook de regeling Generatiepact, zoals

vastgesteld door GS Drenthe van toepassing voor het personeel in dienst van Prolander.
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Prolander gaat ervan uit dat de 100o/o herbezetting nodig is, vanwege de opgave en de door
Prolander ervaren formatieve krapte. Belangrijk daarbij is ook dat het verlies aan gebiedskennis,
deskundigheid en ervaring op een adequate manier wordt opgevangen. Naar verwachting zal
het vervangende, jongere en minder ervaren personeel 10% goedkoper zijn. Organisatorisch en
financieel zijn de gevolgen vanaf 2018 al merkbaar; bij aanvang van 2018 is de regeling voor
een aantal medewerkers gestart.

Overhead

Bij de oprichting van Prolander was het streven dat het personele overheadpercentage
maximaal 2Ùo/o zou bedragen. ln 2017 zijn we daar keurig onder gebleven. ln de
programmabegroting 2017 is de totale personele overhead begroot op 18,0%. Tevens is in de
begroting 2017 de materiële overhead begroot op 16,6%. De realisatie van de personele
overhead bedraagt 20,3o/oin2017. Ten opzichte van de begroting 2017 isdit2,3o/o hoger. Dit
hogere percentage wordt volledig veroorzaakt door de kosten van ziektevervanging van
langdurig zieken waarmee in de begroting 2017 geen rekening is gehouden. De materiële
overhead omvat 15,1%. Dit lagere percentage is behaald door de voordelen in de
automatiseringskosten en de kapitaallasten.

Nieuwe ontwikkelinqen BBV
Op grond van het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV is vanaf de programmabegroting 2018
een inzicht in de overhead vereist. Wat daaronder moet worden verstaan is voorgeschreven in
de notitie overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces. ln het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV is aangegeven
hoe dit moet worden bepaald. Consequentie van dit besluit is dat de berekeningswijze van de
overhead vanaf de programmabegroting 2018 gaat afwijken van de tot dusverre door Prolander
gehanteerde methode welke sinds het bedrijfsplan is gehanteerd. De nieuwe berekeningswijze
is ruimer; zowel qua breedte van de definitie van personeelskosten, als het feit dat ook de
materiele overheadkosten worden meegenomen.

lnvesteringen

Proiect diqitaliserinq
ln het project digitalisering is dit jaar gewerkt aan het verbeteren van de ordeningsstructuur en
de autorisaties. Verder is de vindbaarheid in de nieuwe digitale omgeving (de Y-schijf)
verbeterd door middel van een zoekprogramma. Dit project is afgerond.

EBS
ln het financiële systeem EBS zijn in 2017 de volgende verbeteringen gerealiseerd

¡ lnrichting en implementatie van het debiteurenbeheer en inningenproces
¡ Opstellen APEX{ool voor budgetbewaking en prognose bedrijf 1

¡ Diverse Discoverer rapportages zijn verbeterd
. Koppeling VRIS-EBS voor pachtfacturen en relaties (loopt door in 2018)
¡ Automatisch banksaldo van bedrijf 2 en 3 overboeken naar 1 met bijbehorende vorderingen

en schulden

Met deze verbeteringen is met name de efficiëntie en de kwaliteit van de informatievoorziening
vergroot.
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VRIS
Er is gewerkt aan de prioriteiten van de technische aanpassingen van de VRIS-applicatie, het

vastgoedinformatiesysteem. Het externe VRIS-team is ontbonden en de (interne) VRIS-

werkgroep heeft het karuvei dit jaar vrijwel afgerond. De stand van zaken is als volgt:
¡ De Kadasterviewer is opgeleverd en volledig geïmplementeerd in de organisatie;
. Zowel de controle- als de verantwoordingsrapportages zijn afgerond;
. Op grond van de controlerapportages is de data-kwaliteit getoetst en verbeterd. De bezits-,

kostprijs- en boekwaarde registratie sluit volledig aan op de financiele registratie in EBS.

De laatste correcties op de beheerregistratie zijn onderhanden.

Er wordt nog de laatste hand gelegd aan de digitale koppeling tussen VRIS en EBS en aan een

module voor een snelle invoer van wijzigingen in de balanswaarderingen (testfase). Eind 2017

zijn de belangrijkste technische aanpassingen in het systeem doorgevoerd en is de

datakwaliteit nagenoeg op orde.

DMS
ln 2017 heeft een oriëntatie plaatsgevonden op Document Management Systemen (DMS). Ten

aanzien van het (gedigitaliseerde) archief is gekozen voor een tijdelijke oplossing op de Y-schijf
(zie hierboven onder digitalisering). Omdat deze oplossing niet voldoet aan de eisen van de

archiefwet is analoog archiveren nog steeds noodzakelijk. Prolander acht een digitale oplossing

noodzakelijk en wil hier graag stappen in zetten de komende jaren.
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1.2. Ondersteun¡ng door de deelnemende provincies

Prolander koopt de ondersteuning van de organisatie (de overhead op het gebied van de
PIOFAH taken) in bij de deelnemende provincies. Er zijn dienstverleningsovereenkomsten
(DVO) afgesloten met betrekking tot:

. ICT: zowel de algemene ICT- ondersteuning en specifieke Prolanderdiensten (bijvoorbeeld
onderhoud VRIS, Oracle EBS, G|S-viewer).

¡ HRM & Personeelsadministratie: Arbo, personeels- en salarisadministratie,
verlofadministratie, personeelsdeclaraties en applicatiebeheer HR-systemen.

. Communicatie: corporate communicatie, de website van Prolander en sociale media.
¡ DIV/Archief: archiefopslag in Tynaarlo, kosten posttransport tussen Assen en Groningen en

de uitvoering en het beheer van de bedrijfsvoeringsarchieven van Prolander. Het beheer van
de projectarchieven van Prolander is buiten de DVO om belegd en komt voor rekening van
Groningen en Drenthe; de eigenaren van deze archieven.

¡ Huisvesting: alle reguliere huisvestingskosten voor onder meer fysieke werkplekken en
energie.

o Klantcontactcentrum: de eerste lijnsopvang voor telefonische oproepen voor Prolander.
¡ Juridisch advies: juridische ondersteuning en advies over zaken waarvoor Prolander zelf te

weinig kennis en/of capaciteit heeft. Daarnaast kan Prolander indien nodig hele specifieke
juridische kennis extern inkopen.

¡ Financiële administratie & -advies & inkoop: dit betreft hoofdzakelijk advies en ondersteuning
op het gebied van inkoop.

ln zijn totaliteit betaalde Prolander in 2017 €1,1 miljoen voor deze dienstverlening aan de
provincies. ln onderstaand overzicht zijn de begrote en de gerealiseerde kosten van de DVO's
weergegeven:

o HRM dienstverlening

¡ Juridische dienstverlening

o lnkoopondersteuning

¡ KCC dienstverlening

o Communicatieadvies dienstverlening

¡ DIV dienstverlening

o Huisvesting

o Automatisering

1 39.1 33

6.998

17.173

21.420

10.721

53.295

504.000

427.944

1.180.684

127.442

16.560

20.558

51.394

504.000

414.444

L134.398

-1 1.691 V
-6.998 V

-613 V

-862 V
-10.721 V

-1901 V

-V
-13.500 V

46.286 V

De onderlinge afspraken zijn vastgelegd in een overkoepelende dienstverleningsovereenkomst
(DVO), die is uitgewerkt in diverse deel-DVO's. ln het geval van ICT is deze DVO verbijzonderd
in een Service Level Agreement. Voor de huisvestingsdiensten zijn de concrete producten en
diensten afgesproken die beide provincies leveren. De DVO's hebben een looptijd van vier jaar.
ln 2017 zijn de DVO's geëvalueerd. Conclusie in 2017 is dat de samenwerking tussen beide
provincies en Prolander in grote lijnen naar wederzijdse tevredenheid verloopt. Prolander wordt
in de volle breedte goed ondersteund.

Dienstverleningsovereenkomst Begroting 2017
na wijziging

V/NAfwijkingRealisatie
2017

Totaal
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1.3. Wat heeft het gekost?

ln de onderstaande tabel is aangegeven wat het resultaat is over 2017 en de verschillen

voordelig (V)of nadelig (N) ten opzichte van de begroting 2017 na wijziging. Over het boekjaar

2017 is een voordelig exploitatiesaldo behaald van €516.200. Dit is €516.200 meer dan het

resultaat dat na wijzigingen was begroot. ln paragraaf 1 .3.1 volgt een voorstel voor de

bestemming van dit positieve resultaat.

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Mutatie in de reserves

Gerealiseerd resultaat

-8.071.409

8.009.562

-61.847

-8.319.288

8.778.970

459.682

-459.682

-8.245.117

8.188.600

-56.517

-459.682

-516.200

74.171 N

-590.370 V

-516.200 V

.516.200 V-61.847

1.3.1. Voorstel resultaatbestemming 2017

Het resultaat over 2017 bedraagt €516.200. Uit de analyse blijkt dat het grootste deel van het
voordeel ontstaat uit onderschrijding op het budget van de organisatieontwikkeling. Een groot

deel van de begrote lasten in het organisatie-ontwikkelplan gaan zich pas in een later boekjaar
voordoen. Om de dekking in de latere boekjaren te waarborgen wordt voorgesteld om een deel
(€353.000) van het resultaat terug te laten vloeien naar de reserve organisatieontwikkeling (zie

paragraaf 2.4.2 voor de onderbouwing). De benodigde middelen worden later door middel van

een begrotingsw'ljziging weer toegevoegd aan de exploitatie ter dekking van de extra lasten.

Het bedrag wat na de voorgestelde toevoeging aan de reserve organisatieontwikkeling resteert

bedraagt €163.200. Voorgesteld wordt om dit bedrag terug te laten vloeien naar de algemene
reserve (weerstandscapaciteit). Uit de analyse in de paragraaf weerstandsvermogen en

risicobeheersing (paragraaf 2.1) bl¡jkt dat de toevoeging aan de algemene reserve benodigd is

om de weerstandscapaciteit op voldoende niveau te brengen voor de komende jaren. Na

dotatie bedraagt de omvang van de algemene reserve €400.891. Dit is de stand waarbij al

rekening is gehouden met de vastgestelde eerste begrotingswijziging 2018.

Kort samengevat ziet het voorstel van de resultaatbestemming 2017 er als volgt uit:

-l- Dotatie bestemmingsreserve organisatieontwikkeling

-l- Dotatie algemene reserve

516.200

-353.000

-163.200

VerschilRealisatie 2017Begroting 2017
na wijziging

Begroting 2017
voor wijziging

Gerealiseerd resultaat 20f 7

Voorstel resultaatbestemming 2017

Resultaat 2017 na bestemming
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2. Paragrafen
Met de paragrafen wordt een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de jaarstukken
gegeven. Voor Prolander betreffen dat de volgende paragrafen: weerstandsvermogen en
risicobeheersing, financiering, bedrijfsvoering en het organisatie-ontwikkelingsplan. De
paragrafen lokale heffingen, verbonden partrjen en grondbeleid zijn voor Prolander niet van
toepassing.

2.1. Weerstandsverrnogen en risicobeheersing

Essentieel van de weerstandscapaciteit is of deze toereikend is om eventuele risico's op te
vangen. Hierbrj wordt benadrukt dat de risico's alleen betrekking hebben op de bedrijfsvoering
organisatie Prolander (bedrijf 1). Deze paragraaf geeft daarbij voornamelijk een doorkijk naar
de toekomstige boekjaren.

2.1.1. Kaders weerstandvermogen

Om de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's te kunnen beoordelen is een ratio
weerstandsvermogen gedefinieerd:

Besch ikbare weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen

Door het Rijk is geen algemene norm vastgesteld waar de gemeente of provincie aan moet
voldoen. Prolander streeft er naar om de ratio weerstandsvermogen boven de 1,0 te houden.
Dat betekent dat alle gekwantificeerde risico's minimaal gedekt moeten worden door de
aanwezige weerstandscapaciteit. Door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement
zijn wel enkele beoordelingsnormen gegeven. Een norm van tussen de 1,0 en 1,4 wordt binnen
dat kader als voldoende beschouwd.

2.1.2. lnventarisatie van de risico's

Het financiële risico wordt berekend door de kans te vermenigvuldigen met de omvang van het
ingeschatte financiële gevolg. Voor het financieel gevolg worden bandbreedtes gehanteerd om
een klasseindeling te kunnen bepalen. De uiteindelijke risicoscore wordt berekend door de
kwantiteitsklasse te vermenigvuldigen met de klasse behorend bij de bandbreedte van het
financiële gevolg (A . B).

1

2

3

4

5

1Oo/o

30%

50o/o

7Oo/o

90%

1

2

3

4

5

< €50.000

€50.000 - €100.000

€100.000 - €250.000

€250.000- €500.000
> €500.000

Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen structurele- en incidentele financiële risico's. lndien
noodzakelijk kan van bovenstaand model worden afgeweken voor zover en indien een bepaald
risico de maximaal in dit model bereikbare waarde van €450.000 overstijgt (90% van
€500.000).
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Risico-inventarisatie Prolander
Bij de inventarisatie van de risico's zijn twee risico's geïdentificeerd, waarbij een inschatting is

gemaakt van de kans dat het risico incidenteel (l) of structureel (S) zich daadwerkelijk zal

voordoen. Prolander heeft de volgende risico's geïdentificeerd (aflopend op risicoscore):

Langdurig ziekteverzuim

Krapte arbeidsmarkt / flexibele schil

12

12

174.300

92.400

266.700

Hieronder zijn de risico's toegelicht en de eventuele beheersmaatregelen beschreven

Langdurig ziekteverzu im
Bij een relatief kleine organisatie als Prolander heeft langdurig ziekteverzuim een behoorlijke
invloed op de exploitatie. Omdat de werkzaamheden doorlopen en niet altijd binnen de eigen
formatie kunnen worden opgevangen is voor het langdurig verzuim regelmatig externe inhuur
noodzakelijk. ln 2018 is ter dekking van de extra lasten van ziektevervanging een beroep
gedaan op de weerstandscapaciteit (eerste begrotingswijziging 2018). Voor de komende jaren

blijft het risico aanwezig.

Omvanq
De omvang is berekend door de totale loonsom 2019 te vermenigvuldigen met het landelijk

gemiddelde ziekteverzuimpercentage bij de Provinciesl. De uitkomst van afgerond €290.500
(€6.596.344 x 4,4o/o) wordt vermenigvuldigd met een opslag voor de inhuur van externen. De
inhuur van tijdelijke krachten en externen is namelijk in verhouding met de eigen formatie
relatief prijzig. De uitkomst wordt daarom op basis van verwachtingscijfers met 20Yo verhoogd
De financiële omvang bedraagt zodoende €348.600 ((€290.500x.120o/o). De kwantiteit is
ingeschaald op klasse 3 (mogelijk), waardoor het financiële risico van deze extra lasten wordt
geschat op €1 74.300.

Risicoscore

50% €348.600 4 €174.300 12

Beheersmaatregel
Voor het geidentificeerde risico zijn (nog) geen beheersmaatregelen genomen

lnhuur externen
De formatie bestaat voor een deel uit een flexibele schil die nodig is om de organisatie mee te

kunnen laten bewegen met fluctuaties in het werkaanbod naar omvang en naar type functies.
Daarnaast bestaat als gevolg van (langdurige) ziekte de noodzaak van extra tijdelijke externe
inhuur. ln een aantal gevallen betreft dat laatste relatief 'hogere'functies die moeilijk zijn te
vervullen met eigen medewerkers. Doordat de inhuur van tijdelijke krachten en externen in
verhouding met de eigen formatie prijziger is, levert dit extra lasten op. ln 2018 zijn de extra

1 Personeelsmonitor 2016 A&O-fonds Provincies.

IE
S3

Financieel risico
structureel

Financieel risico
incidenteel

Risico Risico-
sGore

Totaal risico's

OmvangKlasseKwantiteit RisicoscoreRisico €Klasse

Risico (A. B)Financieel gevolg (B)Kans (A)
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lasten ondervangen door een beroep te doen op de weerstandscapaciteit (eerste
begrotingswijziging 2018). Voor de komende jaren blijft het risico aanwezig.

Omvanq
De verwachting is dat de flexibele schil ongeveer 1Oo/o van de totale formatie beslaat waarvoor
in het algemeen een hogere loonsom moet worden betaald. De omvang van het risico bedraagt
afgerond circa €132.000 ((10%x€6.596.344)x2O%). De kwantiteit is ingeschaald op klasse 4
(waarschijnlijk), waarmee het totaal financiële risico is bepaald op €92.400.

Risicoscore

70% €132.000 3 €92.400 12 S

Beheersmaatreqel
Binnen de begroting van het organisatie-ontwikkelingsplan is een bedrag gereserveerd voor de
innovatieve personele inhuur in 2018 en 2019. Een deel van het risico is daarmee ondervangen
Voor de jaren daarna blijft het risico aanwezig.

Generatiepact
De financiêle gevolgen van het generatiepact zijn niet meer als risico vermeld in deze
inventarisatie. Voor de financiering van het generatiepact is voor 2018 reeds een oplossing
gevonden binnen de bestaande middelen (eerste begrotingswijziging 2018). De verhoging van
de deelnemersbijdrage, die onder meer hiermee verband houdt, is verwerkt in de begroting
2019. Het eerder gesignaleerde risico dat Prolander de lasten volledig zelf moet dragen is
daarmee verdwenen.

2.1.3. lnventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten op
te kunnen vangen. Als blijkt dat deze tegenvallers niet gedekt kunnen worden binnen de gehele
begroting is de bedrijfsvoeringsorganisatie aangewezen op een extra bijdrage van de
provincies Groningen en Drenthe. De weerstandscapaciteit is onderverdeeld in een structurele-
en incidentele weerstandscapaciteit.

Stru ctu rele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de post onvoorzien in de exploitatie. Hiervoor is
jaarlijks een post opgenomen van €50.000.

lncidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit is het bedrag dat in het eigen vermogen vrij aanwendbaar
is. Prolander rekent de algemene reserve tot het vrij aanwendbare vermogen. Deze reserve is
bedoeld voor het opvangen van onvoorziene uitgaven voortvloeiende uit opkomende
verplichtingen, calamiteit en het opvangen van eventuele rekeningtekorten. De huidige stand
van de algemene reserve bedraagt €237.691 (stand na de eerste begrotingswijziging 2018).
Tevens wordt een deel van het nog te bestemmen rekeningresultaat 2017 ook toegerekend tot

4
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het vrij aanwendbare vermogen2. Dit betreft het resultaat dat is gecorrigeerd met het bedrag
van de voorgestelde over te hevelen OOP-middelen (paragraaf 2.4.3). Dit is een bedrag van
€163.200.

2.1.4. Confrontatie met beschikbare weerstandscapaciteit

ln het volgende overzicht worden de hierboven genoemde risico's in verband gebracht met de
beschikbare weerstandscapaciteit.

De ratio weerstandsvermogen met betrekking tot het totaal aan risico's is als volgt berekend

450.891
1,69

266.700

Conclusie
De uitkomst van 1,69 voldoet aan de streefnorm van groter dan 1. Dit betekent dat de huidige
weerstandscapaciteit toereikend is om de geïdentificeerde risico's op te vangen wanneer deze
zich tegelijk in één begrotingsjaar voordoen.

2.1.5. Financiële kengetallen

ln onderstaand overzicht zijn de wettelijk verplichte kengetallen gepresenteerd. Zoals bepaald
in de najaarsrapportage 2017 wordt met ingang van de jaarstukken 2017 hier een eigen
kengetal aan toegevoegd: "solvabiliteit na correctie rekeningcourantverhouding deelnemers". ln

bijlage 2 is de berekening van onderstaande c'tjfers gepresenteerd.

A GeÏnventariseerde risico's

B Beschikbare weerstandscapaciteit

@

Netto schuldquote

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

Solvabiliteit

Structurele exploitatieruimte

Solvabiliteit na correctie

266.700

-50.000

216.700

-400.891

"400.891

266.700

-450.891

-184.191

<'130%

<130%

>25o/o

>Oo/o

>25o/o

0,570/0

0,570/o

15,310/o

0,84%
25,800/0

4,67%

4,670/0

9,25Vo

4,050/0

24,440/0

Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van Prolander ten opzichte van

de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en

de aflossingen op de exploitatie. Hoe lager het percentage, hoe beter. Ten opzichte van het
voorgaande boekjaar is een verbetering van netto schuldquote te zien. Dit komt doordat het

2 Op grond van artikel 18, reserves en weerstandsvermogen, van de gemeenschappelijke regeling

Prolander (2 november 2015) wordt een batig saldo toegevoegd aan de weerstandscapaciteit van de
bed rijfsvoeringsorgan isatie.

Kans Financieel gevolg Structureell lncidenteel Totaal

Financiële kengetallen Realisatie
2017

Realisatie
2016

Norm
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vreemd vermogen verder is afgenomen terwijl de baten nagenoeg gelijk zijn gebleven. Het
percentage van 0,53% is uitstekend.

Solvabiliteit
Dit kengetal geeft inz¡cht in de mate waarin Prolander in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Het gerealiseerde percentage van 15,31o/o is lager dan de norm en dit
wordt veroorzaakt door de rekeningcourantverhouding met bedrijf 2 en 3 (provincies Groningen
en Drenthe). Om een betere afspiegeling te geven van de solvabiliteit van Prolander is het
kengetal solvabiliteit na correctie rekeningcourantverhouding deelnemers opgenomen.

Structurele exploitatieru imte
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het
onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten
gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en
lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld
door de totale baten en uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage betekent dat de
structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Met het gerealiseerde
percentage van 0,84% wordt voldaan aan de norm.

Solvabiliteit na correctie rekeninqcourantverhoudinq deelnemers
Om een realistischer beeld te geven van de solvabiliteit van bedrijf 1 is het kengetal solvabiliteit
na correctie rekeningcourantverhouding deelnemers opgenomen. Dit kengetal is toegevoegd
omdat in de berekening van de solvabiliteitratio die bij ministeriele regeling is voorgeschreven
geen rekening wordt gehouden met de feitelijke schuldenpositie van de eigen organisatie. Bij
de rekeningcourantverhoudingen met de provincies Groningen en Drenthe is in beginsel geen
sprake van een schuld maar van vooruit ontvangen gelden met een specifiek bestedingsdoel.
Prolander is belast met de uitvoering van de projecten en het besteden van de projectgelden,
maar beide moeders staan garant voor de daadwerkelijke financiële verplichtingen. Wanneer
de rekeningcourantverhouding buiten de berekening van de solvabiliteitsratio wordt gelaten is

er sprake van een solvabiliteitsratio van 25,80%. Een ratio van 25,80% wordt als ruimschoots
voldoende beschouwd en geeft een betere afspiegeling van de werkelijke situatie voor de
bedrijfsvoeringsorganisatie Prolander.

2.2. Onderhoud kapitaalgoederen

De provincie Drenthe verzorgt tot en met jaar 2019 (met optie tot verlenging) de |CT-diensten
voor Prolander. Voor deze diensten betaalt Prolander per account een vast bedrag. Hiermee
komen de (onderhouds)kosten voor de Virtuele Desktop omgeving, Digitale Werkplek,
GIS/GEO diensten en lnformatie Management voor rekening van de provincie Drenthe. De
initiële investering in ICT apparatuur en software is voor rekening gekomen van Prolander.
Prolander is dan ook eigenaar van deze activa. Deze investering wordt in 4 jaar lineair
afgeschreven. Gezien de korte afschrijvingsperiode heeft een nader onderhoudsplan geen
toegevoegde waarde.

2"3. Financiering

Via de financieringsparagraaf (artikel 13 van het BBV) in de begroting en de jaarstukken wordt
de uitwerking en uitvoering van het treasurybeleid respectievelijk vastgesteld en verantwoord.
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ln deze paragraaf worden onder meer de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot het
kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorm en de verwachte toe- of afname
van geldleningen en/of uitzettingen.

2.3.1. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet houdt in dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale
overheid (ofwel openbaar lichaam) in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een
wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal aan lasten. ln artikel2, lid 1d van de
uitvoeringsregeling van de Wet fido is het percentage voor gemeenschappelijke regelingen
vastgesteld op 8,2%. Hieronder volgt de toetsing van de kasgeldlimiet.
Berekening kasgeldlimiet (1 )

Begrotingstotaalaan lasten * 8,2% = Kasgeldlimiet in bedrag

€8.009.562*8,20/o = €656.784

Berekening netto-vlottende schuld (2)

Vlottende schuld -/- vlottende middelen

€3.444.845 -/- €6.973.956

Toetsing kasgeldlimiet
Kasgeldlimiet (1) -/- netto-vlottende schuld (2)

€656.784 -t- -C3.529.1 1 1

Berekening renterisico (1 )

Renteherzieningen + aflossingen

€0 + €466.649

Netto-vlottende schuld

-€3.529.111

Ruimte (+) of overschrrjding þ)
€4.185.895 (+)

Renterisico

€466.649

Op basis van de uitkomst kan worden geconcludeerd dat Prolander, op basis van de balans
per 31 december 2017, voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent de kasgeldlimiet van de
Wetfido.

2.3.2. Geldleningen

De provincie Drenthe heeft in de aanloopfase diverse investeringen voorgefinancierd. ln totaal
ging dit om een bedrag van € 1.866.594. Hierbij is de afspraak gemaakt dat Prolander deze
lening met ingang van het jaar 2016 in vier jaarl'rjkse termijnen aflost. Voor deze geldlening is

Prolander geen rentevergoeding verschuldigd aan de provincie Drenthe. De terugbetaling van
de termijn voor 2017 heeft plaatsgevonden. Daarmee is de helft van deze lening afgelost.

2.3.3. Renterisiconorm

Het renterisico heeft betrekking op de vaste schuld en op het bedrag waarover renterisico
wordt gelopen. Naast de renteherzieningen zijn hiervoor ook de aflossingen van belang, want
het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. Het renterisico wordt
getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm. De renterisiconorm heeft betrekking op het
totaal van de begroting van uitsluitend het komende jaar. De renterisiconorm bedraagt 2oo/o van
de vaste schuld (waarbij een drempelbedrag geldt van €2.500.000). Bij Prolander is ultimo
2017 sprake van een lang vreemd vermogen positie van €933.297. Prolander voldoet aan de

renterisiconorm, zoals uit de onderstaande berekeningen blijkt.
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Berekening renterisiconorm (2)

Beg roti n gsto Laal * 20o/o

€8.009.562 .20%
Renterisiconorm

€2.500.0003

Toetsing renterisico in relatie tot de renterisiconorm
Aangezien de renterisiconorm (2) groter is dan het renterisico (1) is er sprake van ruimte onder
de renterisiconorm.

2.3.4. Schatkistbankieren

Overtollige middelen dient Prolander op grond van de Wet fido aan te houden bij de schatkist
van het Rijk. ln 2017 hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag.
Het overzicht van de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren is gegeven in de
toelichting op de balans (paragraaf 5.5.2).

2.4. Bedrijfsvoer¡ng

De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de
beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. ln het jaarverslag is de bedrijfsvoering
uitvoerig aan de orde geweest en wordt daarom in deze paragraaf niet nader toegelicht.

3 Aangezien de uitkomst (€1.601.912) lager is dan het drempelbedrag bedraagt de norm €2.500.000.

21-3-201I I vers¡e definit¡ef 25 van 62



-I Jaarstukken Prolander 2017

2.5. OrEanisatie-ontwikkelplan

Het organisatie-ontwikkelplan is op 19 juni 2017 vastgesteld door het bestuur. ln het bestuur is

afgesproken dat de voortgang van het OOP via de reguliere P&C-cyclus wordt gemonitord. Dit

houdt in dat de verantwoording aangaande de voortgang van het OOP onderdeel uitmaakt van

het jaarverslag. ln deze paragraaf wordt daar invulling aan gegeven.

2"5.1. Voortgang Organisatieontwikkeling

ln deze paragraaf is de financiële voortgang van de organisatieontwikkeling weergegeven. Een

deel van de lasten wordt afgerekend op de prestatie organisatieontwikkeling in de exploitatie.
Er zijn echter ook lasten die worden verantwoord onder andere prestaties (zoals opleiding), of

activiteiten hebben (deels) plaatsgevondenin2OlT en leiden tot lasten in 2018. Hierdoor is in

beginsel geen aansluiting te maken met de prestatie organisatieontwikkeling zoals
gepresenteerd in het overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 4).

Vanuit de OOP-begroting zijn een aantal begrotingsposten te herleiden. Per begrotingspost
wordt op hoofdlijnen de beleidsmatige- en financiële realisatie weergeven. Op basis van een
ringdiagram is de financiele realisatie in dit boekjaar gepresenteerd. Op basis van de
onderstaande kleurlegenda kan de realisatie worden afgelezen.

Leqenda

Ruimte binnen het budget 2017 (onderschr¡ding)
Real isatie boel<¡aar 201 7

Thema I - Opleiding

Beschikbaar budget 201 7

Realisatie 2017:
€
€

€

100.000
44.465 +l-

)Resultaat 2017 -5s.535

Dit budget is voornamelijk bedoeld voor de opleiding en de ontwikkeling van medewerkers op
individueel niveau. Te zien is dat er in 2017 sprake is van een onderschrijding van het budget.
Dit komt doordat een deel van de individuele ontwikkelbehoeften nog in kaart wordt gebracht.

Daarbij heeft een deel van de medewerkers zich al wel ingeschreven voor een opleiding maar
gaan de kosten zich pas in een later boekjaar voordoen (start opleiding ligt in 2018 of later).

Het opleidingsbudget is structureel in de exploitatie opgenomen. Dit komt omdat het een
meerjarige begrotingspost betreft en geen incidentele post die zich enkel voordoet gedurende

de looptijd van het OOP. De over- of onderschrijdingen komen in dit geval ook ten gunste of ten

laste van het exploitatieresultaat. Het restant budget wordt om die reden ook niet meegenomen
in het budgetoverhevelingsvoorstel.
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Thema 2 - Huisvesting

De plannen omtrent de aanpassingen van F3 in Assen (faciliteren projectorganisatie,
geluiddemping) zijn uitgewerkt in afstemming met Facilitair Drenthe en besproken met de
medewerkers. Als eerste actie zijn juist voor de Kerst twee grote projectkamers gemaakt op de
F3-vleugel. Wat snel volgt, is de inrichting van deze kamers. Vervolgens staan voor F3 nog
andere acties op stapel voor geluiddemping door middel van inrichting en aankleding. Het
budget zal voor de hierboven genoemde maatregelen noodzakelijk zijn.

Beschikbaar budget 201 7:

Realisatie 2017:
€
€

€

40.000
+l-

Resultaat 2017 -40.000

Om deze uitgaven in boekjaar 2018 te waarborgen, zal een eventueel restantbudget worden
meegenomen in een budgetoverhevelingsvoorstel.

Thema 3 - IGT

Binnen het thema ICT zijn zes ontwikkelpunten beschreven. Het grootste deel van de geplande
uitgaven hebben betrekking op investeringen in moderne en robuuste ICT-systemen. De VRIS-
investering is daarbij al opgenomen in de investeringsplanning en wordt gefinancierd vanuit het
restantkrediet uit 2016. De investering in het DMS-systeem is na het vaststellen van het OOP
aan de investeringsplanning toegevoegd en betreft een nieuw investeringskrediet. De voortgang
van de investeringen is niet verantwoord in deze paragraaf maar in de toelichting op de balans
(paragraaf 5.2). Naast de uitgaven op de investeringen is er nog budget opgenomen voor de
kosten van mobiel werken en tools voor civiele techniek en calculatie. De kosten voor mobiel
werken zijn in 2017 grotendeels niet gerealiseerd en zullen begin 2018 worden gerealiseerd.
Met betrekking tot tools voor civiele techniek en calculatie is onder andere bij het NEN
vakliteratuur aangeschaft. Deze vakliteratuur is benodigd voor het opstellen van offertes voor
onder andere het uitvoeren van bodemonderzoek bij grondtransacties.

lBeschikbaar budget 201 7

Realisatie 2017
€
€

€

160.000
6.835 +/-

Resultaat -153.165

Het positieve resultaat op het thema ICT komt voornamelijk doordat de uitgaven van het DMS-
systeem zijn opgevoerd als begrote lasten in de exploitatiebegroting. Aangezien dit geen lasten
betreffen levert dit op het thema ICT een voordeel op van €100.000. Voorgesteld wordt om het
volledige bedrag terug te laten vloeien naar de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling.
De uiteindelijke kapitaallasten van de DMS-investering kunnen vanuit de bestemmingsreserve
worden gefinancierd. Ook wordt het budget voor de kosten van een digitale werkomgeving
(€5.000) meegenomen in het overhevelingsvoorstel. Op dit onderwerp zijn namelijk nog geen

uitgaven gedaan in 2017. De kosten voor tools voor civiele techniek en calculatie zijn
goedkoper uitgevallen dan geraamd en zijn geen onderdeel van het overhevelingsvoorstel.
Tot slot is op het onderdeel mobiel werken een klein deel van het budget uitgegeven. Het
restant (€43.500) wordt wel meegenomen in het overhevelingsvoorstel.
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Thema 4 - ldentiteit

Het promotiefilmpje is vorig al jaar gerealiseerd. Daarnaast is gestart met het meer uitdragen
van onze huisstijl. We brengen de huisstijl naar voren in documenten en bedrijfsveiligheids-
kleding. Ook besteden we intern aandacht aan onze successen. Het extern uitdragen van deze
successen richting de provincies vraagt nog wel aandacht. Voor 2018 blijft de ontwikkeling van
de identiteit van Prolander een aandachtspunt.

Beschikbaar budget 201 7:

Realisatie 2017:

Resultaat 2017:

€
€

€.

'10.000

3.617 +l-

ì-6.383

Op het onderdeel identiteit hebben dit jaar geen grote uitgaven plaatsgevonden. Daarnaast zijn
de kosten in dit boekjaar volledig betaald vanuit de reguliere begroting. Dit is gedaan omdat het
reguliere bedrijfsvoeringskosten betreft. Aangezien deze kosten al onderdeel uitmaken van de
reguliere exploitatie wordt voorgesteld om het resultaat op dit thema niet mee te nemen in het
budgetoverhevelingsvoorstel.

Thema 5 - Gommunicatie

Er is gewerkt aan het verbeteren van de interne communicatie. Verder is er een persprotocol
dat breed binnen Prolander onder de aandacht is gebracht. Ook is er een groot aantal
sjablonen in gebruik genomen voor het standaardiseren en verbeteren van de huisstijl in de
externe en interne communicatie.

Beschikbaar budget 201 7:

Realisatie 2017:
€
€

€

25.000
30.865 +/-

Resultaat 2017: 5.865

De kosten zijn in dit boekjaar volledig betaald vanuit de reguliere begroting. Dit is gedaan

omdat het reguliere bedrijfsvoeringskosten betreft. Aangezien deze kosten al onderdeel
uitmaken van de reguliere exploitatie wordt voorgesteld om het resultaat op dit thema niet mee
te nemen in het budgetoverhevelingsvoorstel.

Thema 6 - Bestuurlijke en omgevingssensitiviteit

De training bestuurlijke- en omgevingssensitiviteit heeft plaatsgevonden en is bijzonder goed

ontvangen. Het "uur met het bestuur" is in deze training opgenomen doordat in alle drie de

edities van deze tweedaagse training een gedeputeerde met de medewerkers in gesprek is
gegaan.

Financiële voortgang 201 7

De kosten voor de training bestuurlijke- en omgevingssensitiviteit zijn verantwoord onder het
incidentele opleidingsbudget (thema 10 - kennis delen). Het "uur met het bestuur" is daarin
meegenomen.
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Thema 7 - Relatie opdrachtgever en opdrachtnemer

Om het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap scherper te stellen is een Vanguard traject
opgenomen in het organisatie-ontwikkelplan. Dit traject is na¡aar 2017 gestart en wordt in het
voorjaar van 20'1 I uitgevoerd. ln het najaar 2017 is de versimpeling van de projectenstructuur
en de bijbehorende bemensing klaargezet. ln plaats van 60 losse projecten en opdrachten wordt
gewerkt met een eenvoudige structuur: 8 deelprogramma's (Drenthe), 4 regio's in Groningen en
enkele bundels opdrachten waarbij gelijksoortige opdracht bij elkaar zijn gezet. Voor de
deelprogramma's, regio en bundels zijn binnen Prolander vaste projectteams gemaakt. Ook
wordt de combinatie gezocht met projectmatig werken, ook in aansluiting met de opdrachtgever.

Voor het Vanguard traject wordt zowel met de provincie Groningen (Vanguard bij ZWK of
Westeruvolde)als Drenthe in 2018 de samenwerking gezocht.

Beschikbaar budget 201 7:

Realisatie 2017:
€
€

€

ì

€
€

€

10.000
+l-

Resultaat 2017 -10.000

Dit boekjaar hebben geen uitgaven plaatsgevonden. Om de dekking in het volgende
begrotingsjaar te waarborgen is het resultaat 2017 meegenomen in het overhevelingsvoorstel

Thema I - lnnovatie

Om de kennis en innovatie te bevorderen zijn we onder andere gestart met de introductie van
Vakgroepen en Kennislunches met externen. Daarnaast zijn we gestart met het abonneren op
vakbladen. Deze vakbladen moeten bijdragen aan de kennis en innovatie van de
medewerkers.

Beschikbaar budget 201 7

Realisatie 2017:
9.000
2.944 +l-

Resultaat 2017: .6.056

Onder het thema innovatie zijn alleen de kosten voor de vakbladen begroot. De kosten van de
Vakgroepen en kennislunches zijn begroot onder het thema kennis delen. Aangezien deze
kosten al onderdeel uitmaken van de reguliere exploitatie wordt voorgesteld om het resultaat
op dit thema niet mee te nemen in het budgetoverhevelingsvoorstel.

.-.:
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Thema 9 - Projectmatig werken

Bij de implementatie van projectmatig werken worden we geholpen door een externe
deskundige die in het vierde kwartaal is begonnen. ln januari 2018 zal het actieplan PMW
gereed zijn waarin d.m.v. een DIN (Doel en lnspanningen Netwerk) de doelen, acties en

resultaten worden gesteld. Direct daarna start de uitvoering.

Hierbij is in 2017 al gestart met de opleiding voor medewerkers gebiedsondersteuning en

projectleiders in het gebruik van MS Projects (planningssoftware). Begin 2018 wordt dit vervolgd

in de deelprogramma's en regio's. Verwacht wordt dat de gehele implementatie van PMW nog

doorloopt in 2019.

Beschikbaar budget
Realisatie 2017:

20.000
+l

Resultaat 2017: -20.000

Onder dit thema zijn de kosten begroot voor de inhuur van een externe deskundige op het
gebied van projectmatig werken. ln 2017 zijn geen kosten gemaakt. Wel is er een verplichting

aangegaan. Deze kosten volgen dus in een later boekjaar. Het volledig budget wordt daarom
meegenomen in het budgetoverhevelingsvoorstel.

Thema l0 - Kennis delen

Om kennis vaker en structureler te delen en te ontwikkelen zijn in totaal vijf vakgroepen
gestart, Ruimtelijk Ontwerp, GlS, Ecologie en Hydrologie, Grond en Landbouw. Vooralsnog zijn

de kosten hiervoor beperkt geweest. Ook organiseren we al langer kennislunches om elkaar te
informeren. ln het organisatie-ontwikkelplan is daaraan toegevoegd om ook externen uit te

nodigen waar soms kosten aan zqn verbonden. Ook deze uitgaven zijn dit jaar nog beperkt
geweest. Dit najaar is er een start gemaakt met de voorbereiding van het Management
Development-traject, waarmee in 2018 zal worden gestart. Deze kosten worden in 2018
gemaakt. Het management heeft daarnaast deelgenomen aan de cursus bestuurlijke
sensitiviteit en heeft een cursus "omgang met de OR" gevolgd.

ln het voorjaar van 2017 is een werkdrukonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat er

soms een hoge werkdruk wordt gevoeld. Nader onderzoek naar de oorzaken gaf meer zicht op

hoe beter met werkdruk kan worden omgegaan, zowel vanuit het management (herkennen

signalen) als door de individuele medewerker (tijdig melden).

€
€

€

Beschikbaar budget 201 7:

Realisatie 2017:
€
€

€

40.000
22.473 +l-

Resultaat 2017 -'17.527

De gemaakte kosten hebben vooral betrekking op de groepsgewijze ontwikkeling op thema's
als onderhandelen en schrijfvaardigheden, bestuurlijke sensitiviteit, projectmatig werken en

aanbesteden. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor het werkdrukonderzoek dat in 2017 heeft
plaatsgevonden. Het restant wordt meegenomen in het budgetoverhevelingsvoorstel om
voldoende budget te houden voor de groepsgewijze ontwikkelingen voor de komende jaren.
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Thema 11 - Personeel

Op het thema personeel is onderscheid gemaakt tussen incidentele en innovatieve inhuur. ln
totaliteit is €240.000 beschikbaar gesteld. Dit betreft kosten voor de vervulling van specifieke
kwetsbare functies in de komende jaren, zoals de functies van een privaatjurist, een adjunct
programmamanager, een grondstrateeg en een financieringsdeskundige.

Beschikbaar budget:
Realisatie 2017:

Resultaat 2017: )

€
€

€

240.000
122.794 +l-

-117.206

Zoals reeds verwacht in de najaarsrapportage 2017 is sprake van een onderschrijding van het
budget. Dit komt doordat de invulling van de eerder genoemde vacatures vertraging heeft
opgelopen. Voor de dekking van de verwachte personeelskosten in het begrotingsjaar 2018 is

het noodzakelijk het resultaat 2017 mee te nemen in het budgetoverhevelingsvoorstel.

2.5.2. Overhevelingsvoorstel OOP-middelen 2017

Voor een deel van de OOP-middelen stellen wij voor budget over te hevelen naar 2018. Met
het totaal over te hevelen budget kan worden bepaald hoe groot het resultaat na overheveling
is. Het resultaat na overheveling betreft het resultaat volgend uit het overzicht van baten en
lasten minus de voorgestelde dotatie aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling. Dit
resultaat is onder andere gebruikt voor de bepaling van de weerstandscapaciteit in paragraaf
2.1 . Yoor het volledige voorstel omtrent de resultaatbestemming wordt verwezen naar
paragraaf 1.3.1.

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

Opleiding

Huisvesting

rcT
ldentiteit

Communicatie

Bestuurlij ke en om gevingssensitiviteit

Relatie opdrachtgever en opdrachtnemer

lnnovatie

Projectmatig werken

Kennis delen

Personeel

100.000

40.000

160.000

10.000

2s.000

10.000

9.000

20.000

40.000

240.000

654.000

44.465

6.835

3.617

30.865

2.944

22.473
122.794

233.993

40.000

148.500

10.000

20.000

17.500

117.000

353.000

Thema Realisatie
ooP 2017

Begroting
ooP 2017

Over te
overhevelen

Totaal
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3. Waarder¡ngsgrondslagen
De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van de samenstelling van de financiele positie op
een bepaald tijdstip. Enerzijds staan op de balans de bronnen waar het vermogen vandaan
komt, de passiva. Anderzijds staan op de balans de zaken waar dit vermogen in gestopt is, de
activa. Onder de passiva staan eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen (langlopende
leningen en kortlopende schulden). Activa zijn onder andere investeringen, debiteuren en
liquide middelen.

3.1. Grondslagen voor waardering

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks
afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte economische levensduur

Materiële vaste activa
Alle materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de
inkoopprijs en eventuele bijkomende kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en direct
gerelateerde bijdragen, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame
waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen
corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur
(kortste van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de
geactiveerde objecten en voorzieningen. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar volgend
op het jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in financieel reglement Prolander zoals
laatstelijk vastgesteld in de openbare vergadering van het Bestuur van 11 januari2016. De
afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode. Eventuele boekwinsten bij inruil
of afstoting van een kapitaalgoed zijn als incidentele bate in de jaarrekening verwerkt.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen de
nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.
Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat volgend uit het overzicht van
baten en lasten.

Vaste schulden
De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met
het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van
één jaar of langer.
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Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn

gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

3.2. Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder baten wordt verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in
het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. De lasten worden bepaald met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend

aan hetverslagjaarwaarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaarwaarin

de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Resultaatbestemming
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening is
op de balans gepresenteerd onder het eigen vermogen. Bij de vaststelling van de jaarstukken

wordt dit bedrag definitief bestemd.

21-3-2018 | versie defìnitief 36 van 62



-

4. Overzicht van baten en lasten
4.1. Overzicht van baten en lasten over de periode 1 januari 2017 tot en met december 2017

Jaarstukken Prolander 201 7

Loonkosten (incl. toelagen en taakstelling)

Aanvullende bedrjjf svoering

Overige bijkonende kosten

Organisatieontw ikkeling

Huisvesting

Autonatisering

Archiefkosten

Kapitaallasten investeringen

&terne deskundigen

Kantoorkosten

Onvoorzien

Bijdrage Drenthe

Bijdrage Groningen

Btra bijdrage PÐ
Overige incidentele baten

M¡tatie in de reserves

-5.484.419

-2.586.990

-8.071.¡O9

-8.071.4{19 8.009.562

-8.07r.409

-61.847

-5.484_419

-2.586.990

-247.879

-8.319.288

-8.319.288

-759.682

.9.078.970

-8.319.288

¡f59.682

-459.682

1.580.741

11.356

11.356

8.188.600

300.000

8.488.600

1.580.741

-5.484.419

-2.586.990

-106.257

-52.600

-8.230.266

-56.517

-459.682

.5'16.199

8.778.970

300.000

9.078.970-8.07r.409 8.009.562 -61.847

5.471.239

243.638

341.605

175.000

6.23't.Æ2

504.000

427.500

33.000

613.580

50.000

100.000

50.000

1.778.080

5.471.239

243.638

341.605

175.000

6.231.482

504.000

427.500

33.000

613.580

50.000

100.000

50.000

1.778.080

-5.484.419

-2.586.990

5.937.598

248.740

344.337

535.000

7.065.675

504.000

427.944

33.000

522.787

78.296

100.000

47.26A

1.713.295

5.937.598

248.740

344.337

535.000

7.065.675

504.000

427.944

33.000

522.787

78.296

100.000

47.268

1.713.295

-5.484.419

-2.586.990

-247-879

-3.495

-3.495

-5.484.419

-2.586.990

-117.613

-52.600

-8.U1.622

'8.245.117

-759.682

-9.004.799

5.933.253

215.954

292.069

155.228

6.596.503

504.000

414.444

18.939

522.787

82.530

38.040

5.933.253

215.954

288.574

155.228

6.593.008

504.000

414.444

18.939

522.787

82.530

38.040

-4.345 v
-32.786 v
-55.763 V

-379.772 V

472.667 V

-l 3.500

-'t4.061

4.234

-61.960

-47.268

-132.sil

141.622

-52.600

89.02i¿

-516.200

.516.200

;
V

N

V

V

V

=

N

V

N

V

V

Prestatie

Omschrijving

Bate n

voor wijziging
Begroting 201

Laste n Saldo Betên

na w ijziging
Begroting 201

Laste n Saldo Baten

Realisat¡e 20'17

Lasten Saldo Saldo

Afwijking

Totaal personele kosten

Totaal materiële kosten

Ge realisee rd res ultaat
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4.2. Toelichting op het overz¡cht van baten en lasten

De baten en lasten van Prolander zijn onderverdeeld in een drietal productvelden met ieder

eigen prestaties. De productvelden bestaan uit de personeels- en materiële kosten en de

ontvangsten van de provincies, medefinanciers en overige (incidentele) bijdragen. ln de

toelichting op het overzicht van baten en lasten worden de verschillen op het niveau van

productveld toegelicht. Met de aanduiding 'V/N' is aangegeven of er sprake is van een voor- of
nadeel ten opzichte van de begroting 2017 na wijziging. Afwijkingen kleiner dan €10.000 zijn
niet toegelicht.

Ve n nootsc h apsb e Ia sti ng
Prolander heeft in 2016 fiscaal advies ontvangen over de vennootschapsbelastingplicht.
Uitkomst van deze analyse is dat er geen sprake is van een vennootschapsbelastingplicht. Om

deze reden is de vennootschapsbelasting niet opgenomen in het overzicht van baten en lasten

4.2"1. Personele kosten

Aanvullende bedrijfsvoering Afwijking V/N

€32.786 V

Dit voordeel wordt veroorzaakt door een tweetal zaken. Het eerste voordeel wordt veroorzaakt
doordat van de diensten Juridisch dienstverlening en Communicatieadvies, zoals afgesloten in

de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de provincie Groningen geen gebruik
gemaakt is (voordeel ca. €17.500). Daarnaast is er bij de overige DVO's sprake van een

voordeel ten opzichte van de begrote doorbelasting door een nieuwe toerekeningsystematiek
(ca. €15.000).

Overige bijkomende kosten Afwijking V/N

€55.763 V

Het voordeel op de prestatie overige bijkomende kosten is bijna volledig toe te schrijven aan
het voordeel in de opleidingskosten. Op het opleidingsbudget is sprake van een onderschrijding
van ca. €56.000. Het resterende verschil is per saldo toe te wijzen aan diverse kleine
verschillen (o.a. autohuur, restauratieve voorziening en overige bijkomende personeelskosten).

Organisatieontwikkeling Afwijking V/N

€379.772 V

Het organisatie-ontwikkelplan is op 19 juni 2017 vastgesteld. Pas in het najaar is een deel van

de acties gestart. Een groot deel van de begrote lasten gaat zich pas in een later boekjaar
voordoen. Dit levert voor het boekjaar 2017 een incidenteel voordeel op. Aangezien het

gepresenteerde financiële overschot geen juiste graadmeter is voor de voortgang van het OOP
dient de financiële uitputting van het budget in samenhang met de beleidsmatige voortgang,
zoals gepresenteerd in paragraaf 2.4, te worden bezien.

4.2.2. Materiële kosten

Automatisering Afwijking V/N

€13.500 v
Dit betreft de in rekening gebrachte kosten voor de DVO automatisering. ln de begroting is

gerekend met een afname van 95 accounts. Bij de realisatie blijkt dat er in totaal 92 accounts
zijn afgenomen. Dit levert een voordeel op van €13.500.
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Archiefkosten Afwijking V/N

€14.061 V

Prolander heeft de beschikking over een omvangrijk fysiek archief. Voor deze documenten
wordt aanvullende archiefruimte gehuurd in Tynaarlo. ln 2017 zijn er minder opslagkosten
gemaakt dan begroot. Dit betreft een voordeel van €9.139. Daarnaast zijn onder deze prestatie
ook de koerierdiensten begroot. Dit zijn de kosten om documenten tussen beide locaties te
verplaatsen. Aangezien er minder gebruik is gemaakt van koeriersdiensten dan begroot levert
dit een eveneens een voordeel op van €.5.727.

Kantoorkosten Afwijking V/N

€61.690 V

Er zijn behoorlijk minder printerkosten gemaakt ten opzichte van het vorige boekjaar. Dit komt
voornamelijk doordat de nieuwe printers goedkoper zijn dan de printers die voorheen werden
gebruikt. Daarnaast blijken de overige lasten (o.a. verzekeringskosten, kantoorartikelen en
bankkosten) structureel lager uit te vallen dan was begroot.

Onvoorzien Afwijking V/N

€47.268 V

Op de post onvoorzien van € 50.000 is eenmalig een beroep gedaan voor de kosten van het
Landbouwdiner, dat eens per vier jaar door Prolander wordt georganiseerd en dat begin 2017
heeft plaatsgevonden. De kosten van het Landbouwdiner zijn verantwoord onder de prestatie
overige bijkomende kosten. Na de onttrekking uit het budget onvoorzien resteert een voordeel
op de prestatie onvoorzien ter hoogte van€.47.268.

4.2.3. Bijdragen

Extra bijdrage PPO Afwijking

€141.622

Naast de structurele deelnemersbijdragen zijn in de voorjaarsrapportage 2017 extra inkomsten
geraamd. Deze baten hebben betrekking op extra inkomsten uit opdrachten die bovenop de
reguliere PPO zijn gesloten met de provincie Groningen. Het nadeel is ontstaan doordat er op
enkele projecten minder opbrengsten zijn gerealiseerd dan begroot en dat bepaalde projecten
geen doorgang hebben gevonden, tentijl daar bij de voorjaarsrapportage wel rekening mee is
gehouden. Het gaat om de projecten Blauwe Stad (opdracht ging in 2017 niet door), Vitale kust
(onderuitputting urenbesteding), Vogelacademie Groningen (doorgeschoven naar 2018)en de
extra inzet van de Grondstrateeg in het Zuidelijk Westerkwartier.

Per saldo levert dit een nadeel op ten opzichte van de begroting na wijziging.

Overige incidentele baten Afwijking V/N

€52.600 V

Dit betreffen de incidentele baten die zijn toe te rekenen aan het boekjaar 2017. Het bedrag
van ca. €52.500 bestaat uit onderstaande bedragen.

v/N

N

. Vrijvalverplichting DVO Communicatie 2016:

. Vrijval verplichting DVO Juridische dienstverlening 2016:

. Bûdrage Groningen voor de FBE-secretaris:

. Büdrage in coachingstraject externe medewerker:

. Doorbelasting kosten ARBO-adviseur aan provincie Drenthe:

€
€
€
€
€

10.511
6.861

20.000
1.000

14.229
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4.3. Overzicht van ¡ncidentele baten en lasten

Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en

lasten. Op die manier kan beoordeeld worden of en in hoeverre er sprake is van een sluitende

begroting. lncidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich maximaal drie jaar

achtereen voordoen. Wij hanteren de volgende uitganspunten:

lndien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de

termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende
lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Budgetverschillen

op activiteiten inzake structureel bestaand beleid kwalificeren wij dus als "structureel".

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd

als het gaat om niet-structurele toevoegingen aan een bestemmingsreserve of dekking

van incidentele lasten. ln het overzicht is dit vertaald door naast de incidentele last ook

de mutatie uit de reserve te presenteren.

Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een

bestuursbesluit kwalificeren wij als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom

(nog) langer is dan 3 jaar. Hiervan is sprake bij bijvoorbeeld projecten die langer dan 3
jaar duren, maar waarvan wel bekend is dat die bijdrage op termijn stopt.

De over 2017 gerealiseerde incidentele baten en laten zich als volgt specificeren

a

a

a

r Aanvullende PPO projecten Groningen

o Vrijval DVO verplichtingen 2016

r Bijdrage FBE-secretaris

r Bijdrage coaching externe medewerker

¡ Mutaties reserves

¡ Landbouwdiner

o Organisatieontwikkeling

. Kosten aanvullende PPO projecten

r Mutaties reserves

-247.879

-759.682

-1.007.561

2.732

535.000

300.000

837.732

-169.829

-117.613

-17.371

-20.000

-1.000

-759.982

-915.966

2.732

155.228

11.356

300.000

469.316

446.650

Omdat geen sprake is van structurele toevoegingen of onttrekkingen aan reserves, hebben wij

geen overzicht met structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves opgenomen.

Begroting 2017
voor wijziging

Begroting 20f7
na wijziging

lncidentele baten en lasten Realisatie 2017

A. lncidentele baten

Totaal incidentele baten

B. lncidentele lasten

Totaal incidentele lasten

Saldo incidentele baten en lasten
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5. Balans

5.1. Balans per 31 december 2017

Materíële vaste activa

r Investeringen met een economisch nut

Totaal vaste activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

' Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar

e Overige vorderingen

Liquide middelen

¡ Bank- en giro saldi

Overlopende activa

' Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Totaal vlottende activa

Eigen vermogen

o Algemene reserye

¡ Bestemmingsreserves

' Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en
lasten

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

¡ Onderhandse leningen van openbare lichamen

Totaal vaste passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar

¡ Bank- en giro saldi

r Overige schulden

Overlopende passiva

' Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen

' Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in
een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

Totaal vlottende passiva

1.316.639

I .316.639

1.316.639

6.973.956

6.938.023

35.933

4.695

4.695

6.978.651

8.295.290

'1.269.725

289.716

463.809

516.200

933.297

933.297

2.203.022

3.444.845

56

3.444.789

2.647.423

2.058.209

589.2't4

6.092.268

8.295.290

'1.624499

1.624.499

1.624.499

11.394.493

1 '1.394.493

91.658

91.658

I1.486.151

13.110.650

1.2'13.207

689.398

523.809

1.399.946

1.399.946

2.613.153

8.281.383

8.281.383

2.216.114

2.017.852

198.262

10.497.497

r3.110.650

Bafans per 31 december 2017

Activa

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2417

Totaal activa

Passiva

Totaal passiva
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5.2. Toelichting balans per 31 december 2017

5.2.1. Vaste activa

Materiële vaste activa
Prolander kent alleen investeringen die zijn te typeren als investeringen met een economisch
nut. lnvesteringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar z¡n enlof indien ze
kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. De eerste afschrijving vindt plaats in het
jaar volgend op het jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden. Er is geen sprake van

rentetoerekening op activa. Daarnaast hebben in 2017 geen desinvesteringen, bijdragen van

derden en afiruaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen plaatsgevonden.

Afschrijvingen 2017
De richtlijnen omtrent het afschrijven zijn vastgesteld in het Financiële Reglement Prolander
(art. 10). Op grond van het Financiële Reglement wordt de investeringen lineair afgeschreven.
Voor software, automatiseringsapparatuur en telefooninstallaties geldt een afschrijvingstermijn
van vier jaar, waarbijde restwaarde is gesteld op nihil. De ontwikkeling van de boekwaarde
gedurende het verslagjaar is als volgt:

lnvesteringen 2017
ln het bedrijfsplan is een raming opgenomen van de investeringen en de hieruit voortvloeiende
kapitaallasten. ln de voorjaarsrapportage 2016 is bepaald om het restantkrediet van de gedane

investeringen beschikbaar te houden voor investeringen in onder andere VRIS, EBS en project

digitalisering. Vanuit dit restantkrediet zijn inmiddels verschillende ICT-investeringen gedekt.

Aangezien deze activiteiten elkaar deels overlappen kunnen de gemaakte kosten niet in alle
gevallen eenduidig aan een bepaalde activiteit worden toegerekend. Dit beschikbaar gestelde

investeringskrediet is daarom ook als één totaal krediet beschouwd. De investeringen in 2017

betreffen voornamelijk de doorlopende investeringen uit voorgaande boekjaren. Daarnaast is er

een krediet voor een DMS beschikbaar gesteld b'lj het vaststellen van het OOPa. Hieronder zijn

de cumulatieve bestedingen van de kredieten gepresenteerd. Voor een gedetailleerd overzicht
van de uitputting van de investeringskredieten wordt verwezen naar bijlage 3.

o lnvesteringen met economisch nut

o Project digitalisering

o ICT investering

o VRIS investering

¡ DMS investering

1.624.499

1.624.495

350.000

1.789.321

315.000

200.000

2.6il.32',1

214.927

214.927

319.650

1.704.551

281.873

522.787

522.787

23.983

1 .316.640

1.316.639

30.350

60.787

33.127

200.000

324.2642.306.074 23.983

a B¡ de najaarsrapportage 2Q17 zijn de middelen voor DMS aangemerkt als investering in plaats van last in

de exploitatie.

Boekwaarde
31-12-2016

Investeringen
boekjaar

Afschrijvingen
boekjaar

Boekwaarde
31-12-2017

Vaste activa

Totaal materiële vaste activa

lnvesteringen Beschikbaar
krediet

Besteding
cumulatief

Openstaande
verplichting

Restant
krediet

Totaal
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Restantkredieten
Voorgesteld wordt om het restantkrediet van het project digitalisering, de ICT-investering en de
VRIS-investering (€124.264) beschikbaar te houden voor de afronding van het VRlS-systeem
en de verdere verbeteringen van het EBS-systeem in 2018. Voor de volledigheid wordt vermeld
dat in de meerjarenbegroting 2018-2022 al rekening is gehouden met de volledige uitputting
van dit krediet en dit zal dus meerjarig geen hogere kapitaallasten tot gevolg hebben.

Tot slot is de ven¡vachting dat op z'n vroegst pas in 2019 gestart zal kunnen worden met de
invoering van een DMS-systeem. Dit komt omdat voor het invoeren van een DMS-systeem het
noodzakelijk is dat het ICT-beheer wordt geregeld. Voor het ICT-beheer zijn we afhankelijk van
de provincie Drenthe en de provincie heeft aangegeven dat dit op korte termijn niet mogelijk is.
Voorgesteld wordt om dit krediet beschikbaar te houden voor de komende jaren.

5.2.2. Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De vorderingen van Prolander bestaan uit het saldo dat is uitgezet in 's Rijks schatkist en de
overige vorderingen. De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Uitzettinqen in 's Riiks schatkist (schatkistbankieren)

Overtollige middelen dient Prolander op grond van de Wet financiering decentrale overheden
(fido) aan te houden bij de schatkist van het Rijk. De uitzettingen in 's Rijks schatkist per 31

december 2017 bedragen €6.938.023.1n onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het
drempelbedrag schatkistbankieren in 2017 is geweest.

x€ 1

(ra)

(1 b)

(2a)

(2b)

(2c)

Som van de per dag buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
Dagen in het kwartaal

19.063 10.671

9'1 929290

14.631 '10.335

8.010

8.010

ry z1z 117 rse 112

Begrotingstotaal verslagjaar

Het deel van het begrotingstotaal dat
kleiner of gelijk is aan €500 miljoen
Het deel van het begrotingstotaal dat de

te boven

38 133 9l r38

Overiqe vorderinqen
De overige vorderingen bestaan uit de post debiteuren voor een bedrag van €35.933. Voor de
openstaande debiteurenpost is geen voorziening voor oninbaarheid opgenomen.

250

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's RiJks schatkist aangehouden middelen

Schatkistbankieren Vierde
kwartaal

Derde
kwartaal

Tweede
kwartaal

Eerste
kwartaal

Drempelbedrag
(21= (2bl*0,75o/o
+ (2c1"0.2Yo

Overschrijding van drempelbedrag(3b)=(1)>(2)

Ruimte onder het drempelbedrag(3a)=(2)>(1)
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Liquide middelen
Bankrekeningen met een positief saldo zijn onder de liquide middelen opgenomen. Het
banksaldo bedraagt het saldototaal van de zakenrekening. Bij Prolander is geen sprake van
kasgeld.

Bank- en qirosaldi

Met ingang van 21 december 2017 is de tussenrekening voor het schatkistbankieren bij de

ABN-AMRO bank niet meer in gebruik. Nu worden de overtollige bank- en girosaldi dagel'rjks en
geautomatiseerd overgeheveld naar de schatkist van het Rijk. Eventuele tekorten op de
bankrekening worden automatisch weer aangevuld tot nihil vanuit de Rijksrekening. Dit heeft
tot gevolg dat er in principe geen banksaldo aanwezig is op de balans. Aan de debetzijde van
de balans komen per 31 december 2017 derhalve ook geen bank- en girosaldi (meer) voor.

Overlopende activa
Overlopende activa zijn bijvoorbeeld facturen die in dit boekjaar zijn betaald, maar eigenlijk
betrekking hebben op een volgend boekjaar.

Vooruitbetaalde bedraqen die ten laste van volqende beqrotinqsiaren komen
Deze post heeft betrekking op een tweetal facturen omtrent opleidingskosten die in 2017 z¡n
betaald maar waarvan de cursus (prestatie) daadwerkelijk pas in 2018 plaatsvindt. Deze kosten
dienen conform de waarderingsgrondslagen aan boekjaar 2018 te worden toegerekend.

5.2.3. Vaste passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit het saldo van de reserves en het gerealiseerde resultaat
volgend uit het overzicht van baten en lasten. ln de gemeenschappelijke regeling (art. 18) is

bepaald dat een batig saldo (overschot) wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Tevens is bepaald dat de algemene reserve (de weerstandscapaciteit) maximaal 10% van de
jaaromzet mag bedragen. Als de algemene reserve boven de 10% komt, dient het meerdere te
worden teruggestort aan de deelnemers. Voor het boekjaar 2017 bedraagt het gestelde
maximum van de algemene reserve €807.141'.

Alqemene reserve
De algemene reserve vormt de financiele weerstandscapaciteit voor het opvangen van
financiële risico's en onvoorziene ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. De algemene reserve is

ingesteld op 1 januari 2016 en kent geen einddatum. De ontwikkeling van de algemene reserve
is gedurende het boekjaar als volgt:

r Algemene reserve 689.398

689.398

399.682

399.682

289.716

289.7',|6

u 
1O% van het totaal aan begrote baten zoals vermeld in de begroting 2O17 vó'órwijziging (10% van € 8.071.409).

Eigen vermogen Boekwaarde
31-12-2016

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde
31-12-2017reserves reserves

Totaal algemene reserve
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ln het boekjaar hebben er twee onttrekkingen plaatsgevonden uit de algemene reserve

1. Voorjaarsrapportage 2017 (€99.682): Voornamelijk door een toename van de
personele lasten is er in het voorjaar 2017 een bedrag van €99.682 onttrokken vanuit de
algemene reserve (tweede begrotingswijziging 2017).

2. Organisatie-ontwikkelplan (€300.000): Vanuit de algemene reserve is een bedrag van
€300.000 onttrokken en overgeheveld naar de gevormde bestemmingsreserve
organisatieontwikkeling (derde begrotingswijziging 2017 ).

Bestemm inqsreserve orqanisatieontwikkelinq
De bestemmingsreserve is ingesteld voor het dekken van de meerjarige extra lasten zoals
vastgesteld in het organisatie-ontwikkelplan. De bestemmingsreserve is ingesteld op 16 juni
2017 en loopt tot en met 31 december 2022. De ontwikkeling van de bestemmingsreserves is

weergegeven op de volgende pagina.

o Organisatieontwikkeling 823.809

823.809

360.000

360.000

463.809

463.809

Be ste m m i ngsreserue o rg a n i satieontw ikke I i n g
Gedurende het boekjaar hebben er twee toevoegingen plaatsgevonden. Daarnaast heeft er in
2017 eenmaal een onttrekking plaatsgevonden.

1 . Resultaatbestemming 2016 (€523.809): Bestemming van het resultaat 2016. Het
volledige resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling
(eerste begrotingswijziging 2017 ).

2. Organisatie-ontwikkelplan (€300.000): Toevoeging vanuit de algemene reserve voor de
meerjarige uitvoering van het OOP (tweede begrotingswijziging 2017).

3. Organisatie-ontwikkelplan (€360.000): Onttrekking ten gunste van de exploitatie voor
de uitvoering van het organisatie-ontwikkelplan in2017 (tweede begrotingswijziging
2017).

Het qerealiseerde resultaat volqend uit het overzicht van baten en lasten in de iaarrekeninq
Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2017 bedraagt €516.200. ln de paragraaf 1.3.1
(bestemming resultaat) is de resultaatbestemming nader toegelicht.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van I jaar of langer
De vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer bestaan uit het saldo
van de onderhandse leningen bij openbare lichamen.

Onderhandse leningen van openbare lichamen
Deze post heeft volledig betrekking op de onderhandse lening bij de provincie Drenthe. Het
oorspronkelijke bedrag van de lening bedraagt €1.866.594. Bij deze lening is sprake van een
verschuldigd rentepercentage van 0%.

Het oorspronkelijke bedrag van de lening is gelijk aan de kosten van de ICT- investering (2015)
die door provincie Drenthe is voorgefinancierd. De jaarlijkse aflossing bedraagt €466.649. De
onderhandse leningen van openbare lichamen per 31 december 2017 bedragen €933.297.

Bestemmingsreserye Boekwaarde
31-12-2016

Toevoeging Onttrekking Boekwaarde
31-12-2017reseryes reserves

Totaal bestemmingsreserves
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5.2.4. Vlottende pass¡va

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan éên iaar ziln
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bank- en qirosaldi

Door een fout in de koppeling bij de bank, waardoor het tekort op de bankrekening niet
automatisch is aangevuld, is er per 31 december 2017 sprake van negatief banksaldo van
€55,68.

Overiqe schulden
De overige schulden bestaan uit de post crediteuren voor een bedrag van €70.705 en de

rekeningcourantverhoudingen met de provincie Groningen (bedrijf 2) van €2.289.711 en de
provincie Drenthe (bedrijf 3) van €,1.084.374.

Overlopende passiva
Overlopende passiva zijn baten die in 2017 als ontvangst zijn geboekt, maar die feitelijk tot
2018 of latere jaren behoren. Daarnaast bestaan overlopende passiva uit uitgaven die in 2017
als lasten zijn geboekt, maar die pas in 2018 of later daadwerkelijk tot een betaling zullen

leiden.

Overiqe vooruitontvanqen bedraqen die ten bate van volqende beqrotinqsiaren komen

Betreft de vooruit ontvangen deelnemersbijdragen van Groningen à €659.683 en Drenthe à
€1.398.526 voor het eerste kwartaal van 2018.

Verplichtinqen die in een volgend begrotinqsiaar tot betalinq komen
Het saldo van de verplichtingen die toebehoren tot boekjaar 2017 maar in het boekjaar 2018 tot
betaling zullen leiden bedraagt €589.214. De verplichtingen zijn als volgt te specificeren:

a

a

a

a

Nog te betalen loonheffing december 2017
Nog te betalen btw vierde kwartaal2017:
Nog te ontvangen facturen boelgaar 2017

Overige nog te betalen bedragen 2017:

€
€
€
€

274.540
227.402

86.244
1.O28
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5.3. Niet in de balans opgenomen rechten/verplicht¡ngen

Op grond van artikel 53 BBV dient in de toelichting bij de balans de belangrijke financiele
verplichtingen te worden opgenomen waaraan Prolander voor de komende jaren is gebonden
Hieronder zijn per overeenkomst de niet in de balans opgenomen rechten en/of verplichtingen
per 31 december 2017 opgenomen. Hierbij is een ondergrens gehanteerd van €10.000. Van
garantstellingen is geen sprake.

Applicatiebeheer EBS - 2017-2021
Prolander maakt sinds begin 2016 gebruik van de Oracle E-Business Suite ter ondersteuning
van een aantal bedrijfsprocessen waaronder het verwerken van inkoopfacturen, het registreren
van gewerkte tijd en het administreren van projecten. Naast het reguliere applicatiebeheer
bestaat de verplíchting uit het implementeren van verschillende functionaliteiten zoals bepaald
in de overeenkomst die is getekend op 10 februari 2017.

Dienstverlen íngsovereen komsten - 2016-2019
De diensten die de provincies Groningen en Drenthe leveren ter ondersteuning van Prolander
zijn in een dienstverleningsovereenkomst (DVO)ô vastgelegd. Deze overeenkomst is in werking
getreden met ingang van I januari 2016 en heeft een looptijd van vier jaar. Bij de DVO
Huisvesting en ICT is er sprake van variabele kosten. Deze DVO wordt afgerekend op basis
van het aantal gerealiseerde werkplekken en het aantal afgenomen accounts. Aangezien er in
hoge mate sprake is van zekerheid met betrekking tot het aantal werkplekken en accounts zijn
beide DVO's opgenomen als een niet uit de balans blijkende verplichting. Op beide DVO's vindt
geen jaarlijkse indexatie plaats. Bij de overige DVO's is sprake van een vast bedrag per jaar
dat conform de overeenkomst jaarlijks wordt geïndexeerd.

De omvang van de bovengenoemde financiele verplichtingen over de resterende looptijd is
weergeven in onderstaand overzicht. De opdrachtwaarde is afgerond op duizendtallen.

o Applicatiebeheer EBS (2017-2021)

¡ ICT dienstverlening (2016-2019)

¡ Huisvesting dienstvedening (2016-2019)

¡ HRM dienstverlening (2016-2019)

o lnkoopondersteuning (2016-2019)

o KCC dienstverlening (2016-2019)

¡ DIV dienstverlening (2016-2019)

50.000

828.000

r.008.000

276.000

35.000

44.000

110.000

2.351.000

6 Van de dienstverleningsovereenkomsten "Juridische dienstverlening" en " Communicatieadvies" wordt
geen gebruik gemaakt en wordt daarom ook niet gefactureerd. Om die reden niet opgenomen als
meerjarige verplichting.

Niet in de balans opgenomen rechten enlof verplichtingen Totale omvang
opdracht in €

Totaal niet in de balans opgenomen rechten en/of verplichtingen
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5.4. Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen en
garantstellingen

Er is geen sprake van aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen en

garantstellingen.
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6. Analyse begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium
ln de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (bado) wordt de
begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

"Financiele beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de
balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde
begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium). ln de begroting zijn
de maxima voor de lasten vermeld die door het bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de
financiële beheershandelingen dienen fe passen binnen de begroting, waarbij het juiste
programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van
belang zijn."

Begrotingsoverschrijdingen die niet bij het bestuur bekend zijn, worden als onrechtmatig
beschouwd. Voor de beoordeling of er sprake is van een overschrijding van de begroting is
gekeken naar de totaliteit van lasten voor mutatie met de reserves. De begroting van Prolander
wordt gezien als één programma.

Totale lasten in de begroting 2017 na wijziging
Totaal gerealiseerde lasten 2017:
Verschil (voordeel);

€
€
€

8.778.970
8.188.600 -t-

590.370

Op basis van de gerealiseerde lasten ten opzichte van de begrote lasten kan worden
vastgesteld dat er sprake is van een onderschrijding van de begroting. Dit betekent dat er geen
sprake is van een onrechtmatige begrotingsoverschrijding.
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7 Wet normering topfunctionarissen
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), is in

2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen
en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. Op grond van de WNT
worden de inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een
publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen
aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd).

Op grond van de WNT mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector
behoudens overgangsrecht maximaal 100% van het ministersalaris zijn. ln 2017 bedraagt het

bezoldigingsmaximum voor Prolander €181.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang
van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van I
januari 2016 voor de eerste twaalf kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de

duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

1. Leidinggevende topfunctionanssen en gewezen topfunctionarissen met een

dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de

13e maand van de functievervulling.

Functie(s)

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Omvang dienstverband (in fte)

Gewezen topfunctionaris?

(Fictieve) dienstbetrekking?

Beloning en belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Motivering indien overschrijding

Aanvang en einde functievervulling in 2016

Omvang dienstverband (in fte)

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Directeur

111 - 31112

1,0

nee

ja

€181.000

€106.858

€16.569

€123.427

€123.427

n.v.t.

111 - 31112

0,8

€89.075

€25
€1 1.468

€100.568

Functiegegevens E.M. van Everdingen

lndividueel WNT-maximum

Subtotaal

Totaal bezoldiging 201 7

Totaal bezoldiging 201 6
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2. Topfunctionaflssen en gewezen topfunctionanssen rnef een bezoldiging van € 1.700 of
minder

c. Bijr

P.H.R. Brouns

H. Staghouwer

H. Jumelet

Lid bestuur

Lid bestuur

Lid bestuur

Lid bestuur

ln 2017 heeft Prolander voldaan aan de bepalingen uit de WNT

8. Gebeurtenissen na balansdatum
ln het tijdspad van opstellen en vaststellen van de rekening moeten gunstige en ongunstige
gebeurtenissen, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, altijd in
de jaarrekening worden verwerkt als deze onontbeerlijk zijn voor het inzicht van het bestuur bij
de vaststelling van de jaarstukken. Het gaat dan om gebeurtenissen met materiële bedragen
ten opzichte van het totaal van baten en/of lasten. Hiervan is geen sprake bij de jaarrekening
2017.

Naam topfunctionaris Functie
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L Controleverklar¡ng van de accountant

EY
Tel: )31 8B lÒ? r0 00
iãx: r I 1 88 4O7 25 05

Bù¡fdlnq
wo rki nq

ð better
worfd

Controleverklarinq van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Gemeenschappell¡ke Regeling Prolander (hierna: GR Prolander)

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen
jaarrekeninq 2OL7
0ns oordeel
Wii hebben de ¡aarrekenlng 2017 van GR Prolânder te Assen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
geeft de in de jåarstukken opgenomen iaarrekening een qetrouw beeld vãn de grootte en de

samenstelling van zowel de baten en :asten over 2017 als van de activå en passiva van CR Prolånder

op 31 december 2017 ln overeenstemming met het Beslu¡t begroting en vet¿ntwoording provinc¡es

en gemeenten (BEV);

zijn de in de laarrekening verantwoorde baten en làsten, alsmede de balansmutatles over 2017 in

alle vån mðterieel belang ziinde aspecten rechtmat¡g tot stand gekomen in overeenstemmlng met de

begroting en met de,n de relevante wet' en regelgev¡ng opgenomeß bepål¡ngen, waaronder

verordenlngen van GR Prolander, zoals opgenomen in het normenkader. welke b¡i beslu¡t van

5 februari 2018 ¡s vastgesteld door het bestuur.

0e iâårrekening bestaat Úit:

het overz¡cht vän baten en lasten over 2017;
de balans per 31 december 2017;
de toelicht¡ng met een overzicht vân de gehðnteerde grondslðgen voor finðncièle verslaggevinq

en andere toel¡chtingen.

De f'ås¡s,/oor ons oo.deel
Wi¡ hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, wa¿ronder ook de

Nederlandse controlestendeerden, het Eesluit accountântscontrole decêntràle overheden (Bado),

het controleprotocol (lnclusief normenkader) dat is vâstgesteld door het bestuur op 5 febÍuari 2018 en

de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiglng topfunctionðrissen publieke en semipublieke

sector (WNT) 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zljn beschreven in de sectie

Onze verantwoordeli.ikheden voor de controle van de iaðrrekening.

Wi¡ zlin onafhankeli¡k vån GR Prolander zoals vereist in de Verordening lnzãke de onafhônkelijkheid vðn

accountants b¡j assurãnce-opdrôchten (ViO) en andere voor de opdracht relevðnte

onafhãnkel¡ikheidsregels ¡n Nederlðnd. Verder hebben wiJ voldðan aan de Verordenlng gedrags- en

beroepsregels accountðnts (VGBA).

Wil v¡rìden dat de door ons verkregen controle-informâtie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

¡¡¡i ß Yú!¡q Â(!!itd¡rr LlP tr !Eñ rR!.d û¿rúi y Èr r¡È r rnip .4¡r¡r N¡r *t rr<¡l ?ô¡ a qdn¡ó !^ fa.1 .1 q..dilr ¡0 d ù¡ aonÊ¡i.. floÙir dd.. t.g¡rrâ¡.tu¡ú.r
e¡¡559¡.lnr¡.¡rtort,"r¡Yosqar.ø.ùñ¡!!P*orû¿!r.¡mÐft¡rfqâlrü'rlror'.s{r!il.Fnfo.f69.¡/¡ô!!¡)r.r¡oott.4Ir.rlóYclrg¡<sn¡¡nÍLJ lrtßra
vc!¡4 Áûiu¡t.ñß tl} 3 n¡ìut¡t æ!.!!S t. ósor. !o.doõ r¿c¿. Lo¡don.5El ¿OÂ. v.:¡nld xoñhk.it, n..rl n¡,. iefd!.ilElnq ðtr ðcc4J.! ¿!6. lol 1 tZ iolr.rôû
r?c;ri(sntú.+ìilrdùil!.Æñs;¿n{æo..¡d}Fokrrdrñord.r1!ñNr¿n4l¡9{¿ oÞon¡.àr.¡¡¡¡n$4d.¡¡lô¡rl.¡t4.?ert¡ed.nY.n¡3rÞilitq.r..rrt..ñ
&¡a¡l.q;¡n d! ¿úmÞ'¡le!¡hÉ¡a ir 0rQ.ô@.¡.

Érosi t Youilg Àcaou¡t¡als l-LP
Leonðrd Sprinqcrl¿ðn :7
9727 NB 6ron¡nqen, ñethc.lônd5
Postbuç 997
970ô AZ Gfoñr¡gen. Nciher¡ðnds
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EY Påglna 2

Building ô better
worklnq world

M ater¡ålite:t
Op basis van on¿e professionele oordèelsvorming hebben wli de materlalite¡t voor de iaðrrekening
ãls geheel bepããld op € 84.800. waârb¡j de bij onze contro{e toeqepaste qoedkeurlngstolerantie
voûr fouten 1'6 en voor onzekerheden 391 van de totâle lasten lnclusiel toevoeglngen ððn reserves
bedraågt, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor ds controle van de in de J¿arrekening opgenomen WNT-lnformatie zijn de
mater:ðliteitsvoorschriften gehanteerd zoðls våstgeIegd in de Regeling controleprotocol WNT 2017
Wij houden ook rekening met afwijkíngeß en/of mogelijke afwijkingen d¡e naaf onze mening voor de
gebruikers van de jð¿rrekening om kwalitatíeve redenen mðterieel ziin, zoals ook bedoeld
in art¡kel 3 Bado.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen
anderÊ informatie
Nâest de Jaarreken¡nq en on¿e controleverklàring dððrbi.i, omvâtten de jàarstukken andere informatie,
die bestaat u¡t:

het laarverslag, waaronder de programmaverântwoordinq en de paraqrãfen;
de billagen, wâarin onder andere de wijzigingen op de beqroting 2017, berekening van de
flnðnciële kengetallen en de staðt van mðteriëfe vðste activa ziin opgenomen.

Op grond van onderstaðnde werkzaamheden zijn w¡J van mening dat de andere informatie:
met de jaarreken¡ng verenigbåar is €n geen mater¡êle afwijklngen bevat;
alle lnformatie bevat die op grond vän het BgV is vereist.

Wii hebben de andere informatie gelezen en hebben op bðsis vðn onze kennis en ons begr¡p,
verkregen vanu¡t de ¡âarreken¡ngcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële af wiikingen bevat.

Met onze werkzððmheden hebben wi, voldðan aan de verelsten volgens artikel 217, lÍd 3, sub d
van de Provlnciewet en de Nederlåndse Stðndaå¡d 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepganq als onze controlewerkzâamheden bli de Jaôrrekening.

De dlrectie van GR Pro¡ðnder is verðntwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het jðarverslag in overeenstemming met het BBV en de bi¡lagen.

Beschrijving van verantrvoordelijkheden met betrekking
tot de jaarrekening
Ver.rntwoordelijkhede,l v¿ìn de d¡rect¡e en hel bestuur voor de jåarreken¡ng

De directie is veranttvoordeliJk voor het opmaken en getrouw weergeverì van de,aarrekenlng
¡n overeenstemming met het BBV. Oe d¡rectie ls ook verântwoordelUk voor het rechtmatig tot stand
komen van de ¡n deiåarrekening verðntwoorde bðten en lasten, alsmede de balånsmutâties,
in overeenstemming met de begrotlng en met de in de relevante wet- en reqelgevfng opgenomen
bepalingen, wðsronder veÍordeningen van GR Prolander. zoðls opgenomen in het normenkader,
welke bij besluit van 5 februðr¡ 2018 is våstgesteld door het bestuur. ln dit kader ¡s de directie
tevens verðnt$,oordeliik voor een zodðnige ¡nterne beheersing die de dlrectie noodzakelljk acht om
het oprnðken vdn deiadrrekel¡ng en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogeliJk
te maken zonder afwl¡kingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
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EY Pagirra 3

ãuild¡no d beller
wôrk;nri world

Het bestuur is als kôderstellend en controlerend orgaan op grond vôn de Wet qemeenschaP9eliike

regel¡ngen verantwoordeliik voor het ultoefenen var toezicht op het proces van financièle verslaqgevlng

vãn de qemêenschãppel¡¡ke reqeling.

0nze verantwooÍdêiijkheden voor ds côntrôl€ van de jãðrrekênínq

onze verantwoordeliikheid ¡s het zodan¡g plannen en u¡tvoe.en van een controleopdracht dät wi¡

daarmee voldoende en geschikte control€-informâtie verkrijgen voor het door ons af te geven 0ordeel.

Onze controle ls uitgevoerd met een hoge mate mðår geen absolute mãte van zekerheid wâardool het

mogelijk ls dat wij tijdens onze controle nlet alle materièle fouten en frðude ontdekken'

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn malerleel lndien redel¡ikerwijs

kan worden verwðcht dåt deze, afzondertijk of gezåmenl¡,k, van invloed kunnen zijn op de ectnomlsche
beslissingen die gebruikers op basis van deze iåðrrekening nemen, De mater¡alite¡t bei¡vloedt de aard,

t¡ming en omvãng van onze controlewerkzaamheden en de evâluåtie vðn het effect van onderkendÊ

atwi¡klngen op ons oordeel.

Wii hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben, waar relevant,
professi0nele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlåndse

controlestandåðrden, het Bôdo, het controlep¡otocol dat is vðstgesteld door het bestuur

op 5 februêr¡ 2018, de Regeling Controleprotocol WNT 2017, ethlsche voorschriften

en de onafhankell¡khe¡dseisen- onze controle bestond onder andere uit:
Het identifìceren en ¡nschðtten vôn de fis¡co's dat de jaarfekening afwiik¡ngen vån mâterieel belang

bevat als gevolg vân fouten ot fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en

lasten, alsmede de bðlansmutat¡es, het in react¡e op deze risico's bepalen en u¡tvoeren vãn

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informat¡e die voldoende en geschikt is

als basis voo. ons oordeel. Bij frâude is het rislco dat een afwiJklnq van materieel belâng nlet ontdekt

wordt grot€r dan blj fouten. Bij fraude kan sprâke z¡in vân s¿menspanning, valshe¡d in geschrilte,

het opzettelijk nalaten transactìes vâst te leggen, het opzettelijk verkeerd vo0rstellen van ¿¿ken of

het doorbreken vðn de ¡nterne beheersing.
Het verkrljgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle mei ðts doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zljn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden

hebben niel als doel om een oordeel uit te spreken over de effectivlteit vðn de ¡nte.ne beheersing

van de gemeenschèppel¡jke regel¡ng.
Het evålueÍen vðn de geschikthe¡d van de geÞruikte grondslagen voor finânciêle verslâqgev¡ng,

de gebruikte finðnciële rechtmatigheidscriteria en het evalueren vâû de redelíjkheid van schattingen

door d€ dlrectie en de toelichtingen die dððrover in de laðrrekening stdan.

Het evalueren vðn de presentatie, structuur en inhoud van de Jaarrêkenlng en de daarin

opqenomen toellchtinqen.
Het evalueren of de iaarrekening een getrouw beeld qeeft van de onderliggende transacties

en gebeurtenissen en of de in de ið¿rreken¡nq verantwoorde baten en lasten, alsmede de

balansmutatles in alle van maierieel belang zljnde ¿specten rechlmatig tot stand ziin gekomen'
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Buildlno r brtter
wort¡ní world

Wil communiceren mêt het bestuur onder añdere over dê gêplånde relkwlrdte en tlmlnq van de controle
en over de slqnltlcante bevlndlngen dle ult onze controle nðar vor€n zlJn gekomen. waaronder eventuele
slgnlf¡cante tekortkomingen ln de lnterne beheerslnq.

6¡0nlngen, 22 ma¡¡t 20L8

Ernst & Young Accountðnts LLP

w.q, D.E, Engwerda RA
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Bijlage 1 - Wijzigingen op de begroting 2017 voor wijziging

Gedurende het boekjaar is de begroting op enkele onderdelen gewijzigd. De wijzigingen zijn in
onderstaand overzicht op het niveau van prestatie weergegeven.

'1 .l Loonkosten

I .2 Aanvullende bedrijf svoering

1.3 Overige bijkonÞnde kosten

1.4 Organisatieontw ikkeling

2.1 Huisvesting

2.2 Autonìat¡sering

2.3 Archiefkosten

2.4 Kapilaallasten investeringen

2.5 Þ<terne deskundigen

2-6 Kantoorkosten

2.7 Onvoorzien

3.1 Bijdrage Drenthe

3.2 Büdrage Groningen

3.3 Fxtra bijdrage Prc
3.4 Overige inc¡dentele baten

6.231.482

5.471.239

243.638

341.605

1 75.000

1.778.080

504.000

427.500

33.000

613.580

50.000

1 00.000

50.000

8.009.562

471.461

466.359

5.102

-62.053

-90.793

28.256

409.408

-247.879

-247.879

-247.879

-99.682

61.847

360.000

360.000

360.000

-360.000

2.732

2.732

-2.732

-2.732

7.065.675

5.937.598

248.740

344.337

535.000

1.713.295

504.000

427.944

33.000

522.787

78.296

100.000

47.268

8.778.970

444

.8.071.409

-5.484.419

-2.586.990

-8.07r.409

-61.847

.8.3r9.288

-5.484.419

-2.586.990

-247.879

.8.3r9.288

-459.682

Korte toelichting per mutatie

Tweede beqrotinqswiiziqinq 20 I 7:
Dit betreft de tweede begrotingswijziging 2017 die voortkomt vanuit de voorjaarsrapportage
2017.W¡ziging was noodzakelük door voornamelijk een toename van de personele lasten.

Derde beqrotinqswiizioinq 201 7:
Vanuit de algemene reserve is een bedrag van €300.000 onttrokken en overgeheveld naar de
gevormde bestemm ingsreserve organisatieontwikkeling.

Onvoorzien2OlT
Op de post onvoorzien is eenmalig een beroep gedaan voor de onvoorziene kosten van het
landbouwdiner dat begin 2017 heefl plaatsgevonden. Dit betreft een verschuiving van budget
van de prestatie onvoozien naar de prestatie overige bijkomende kosten.

NB: de eerste begrotingswijziging 2017 belreft een mutatie binnen de reserves (balansmutatie)
en is daarom niet zichtbaar in de exploitatie.

Begroting 2017
voor wijziging

E)(plo¡tat¡êbe groting 2e begr.wijz. 3e begr.w
20'l

Mutâtie prest.
onvoorzien

Begrot¡ng 2017
na wijziging

1. Personele kosten

2. Mâteriele kosten

ÏOTAAL Lasten

3. Ontvangsten

TOTAAL Baten

Mutat¡e in de reserves

TOTAAL Resultaat
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Bijlage 2 - Berekening financiële kengetallen

Netto schuldquote (gecorriqeerd voor alle leninqen)

A.

B,

c.
D1.

D2.

E.

F.

G.

H.

Vaste schulden

Netto vlottende schuld

Overlopende passiva

Financiële vaste activa

Financiele vaste activa

Uitzettingen

Liquide middelen

Overlopende activa

Totale baten (excl. mutatie reserves)

933.297

3.444.845

2.647.423

6.973.956

4.695

8.245.117

0,57o/o

0,57o/o

1.399.946

8.281.383

2.216.114

11.394.493

91.658

8.804.333

4,67Vo

4,67o/o

Solvabiliteit

(A+B+C-D-E-F-G/H * I 00% Realisatie
2017

Realisatie
2016

Netto schuldquote

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

(A/B).100% Realisatie
2017

Realisatie
2016

A. Eigen vermogen

B. Totaalpassiva

Structurele exploitatieruimte

1.269.725

8.295.290

15,31o/o

1.213.207

1 3.1 1 0.650

g,25o/oSolvabiliteitsratio

((B-A)+(D-C))/€. r00% Realisatie
2017

Realisatie
2016

A. Structurele lasten

B. Structurele baten

C. Structurele toevoegingen aan reserves

D. Structurele onttrekkingen aan reserves

E. Totaal saldo baten (excl. mutatie reserves)

Solvabiliteit na correctie rekeninqcourantverhoudinq deelnemers

8.019.284

8.088.833

8.245.117

0,84o/o

7 .591.126

7.947.906

8.804.333

4,05o/oStructurele exploitatieru i mte

(AJB). 100% Realisatie
2417

Realisatie
2016

A. Eigen vermogen

B. Totaal passiva (minus rekeningcourantverhouding)

1.269.725

4.921.205

25,80

1.213.207

4.964.075

24,440/oSolvabiliteit na correctie

21-3-2018 I versie definitief 60 van 62



-
-

Jaarstukken Prolander 2017

Bijlage 3 - Gedetailleerd overzicht van de activa

Boekwaarde
31-12-2016

lnvesteringen
boekjaar

Afschrijvingen
boekjaar

Boekwaarde
31-12-2017

Materiële vaste activa

lnvesteringen met economisch nut

Aanschaf-
waarde

Overige materiële vaste activa
o ICT investering (2015)

r VRIS investering (2015)

¡ ICT investering (2016)

o Project digitalisering (2016)

o |CT-investering (2017)

o VRIS investering (2017)

o Project digitalisering (2017)

¡ DMS-investering (2017)

2.306.074

1.648.641

217.953

4.063

220.490

51.847

63.920

99.1 60

1.624.499

1.236.481

163.465

4.063

220.490

1.624.499

214.927

51.847

63.920

99.160

214.927

522.787

412.160

54.488

1.016

55j23

522.787

r.316.639

824.321

108.977

3.047

165.368

51.847

63.920

99.160

2.306.074 L316.639Totaal vaste activa
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Bijlage 4 - Lijst met afkortingen

Afkorting
AO
Arbo
Bado
BBV
btw
DIV
DLG

DVO

EBS

EZ

fte
GEO diensten
GIS
GR
ha

HRM

HR-systemen
lcT
KCC

NNN

ooP
P&C-cyclus
PAS

PIOFACH

Volledige omschrijving afkorting
Administratieve Organisatie
Arbeidsomstandigheden
Besluit accountantscontrole decentrale overheden

Besluit Begroting en Verantwoording (wetgeving)

Belasting toegevoegde waarde
Documentaire lnformatie Voorziening
Dienst Landelijk Gebied
Dienstverleningsovereenkomst(en)
E-Business Suite (financieel systeem)
Economische Zaken
fulltime-equivalent
Geografische diensten
Geografisch informatiesysteem
Gemeenschappelijke Regeling
Hectare
Human Resource Management
Human Resource-systemen
I nformatietechn olog ie

Klantcontactcentrum
Nationale Natuurnetwerk
Organisatieontwikkelingsplan
Planning- en controlcyclus
Programma Aanpak Stikstof
Personeel, lnformatievoorziening, Organisatie, Financiën,

Automatisering/Administratie, Communicatie en Huisvesting (overhead)

Provinciale Maandverantwoording
Provinciale Prestatieovereenkomst(en)
Provinciale prestatieovereenkomst verantwoording

Vastgoedregistratiesystee m

Wet financiering decentrale overheden
Wet normering topinkomens

PMV
PPO's
PPOV's
VRIS
Wetfido
WNT
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Aanbiedingsbrief  

Hierbij presenteer ik u de Programmabegroting 2019 van Prolander. Het jaar 2019 wordt 

het vierde jaar als uitvoeringsorganisatie van de provincies Drenthe en Groningen. De 

begroting 2019 is sluitend en het weerstandsvermogen is voldoende. Een solide basis 

om weer met veel enthousiasme en energie te werken aan het landschap van Drenthe en 

Groningen! Dat doen we samen met bewoners, gebruikers en stakeholders. 

 

In 2016 stond Prolander voor het eerst op eigen benen. Een jonge organisatie met veel kennis 

en ervaring aan boord. En met een flinke, meerjarige uitdaging om de organisatie “in te 

regelen”. De Prolander-bedrijfsvoering is in 2016 nieuw ingericht met nieuwe bedrijfssystemen 

voor projecten (EBS) en grond (VRIS). In 2017 zijn deze systemen verder ontwikkeld. In 2017 

kwamen kennismanagement, kwaliteitsborging, archivering en digitalisering hoog op de 

agenda. Het in juni 2017 vastgestelde Organisatie Ontwikkelplan (OOP) bracht onderlinge 

samenhang in al deze ontwikkelingen, prioritering en financiering. Ook is de formatie van 

Prolander verstevigd: versterking van solofuncties op risicovolle plekken in de organisatie, 

onder andere de programma-manager en de grondstrateeg. Dat is ingevuld met een tijdelijke 

financiële basis, die vanuit het OOP reikt tot en met 2018. 

 

Conform het bedrijfsplan is Prolander in 2017 geëvalueerd. De hoofdlijn is dat onze 

‘performance‘ tot tevredenheid leidt en dat Prolander zich in samenspraak met haar 

eigenaren/opdrachtgevers de goede kant op ontwikkelt. Van het evaluatierapport heeft het 

bestuur kennisgenomen en besluiten genomen over een pakket van maatregelen. In de 

begroting 2019 zijn de financiële gevolgen van deze maatregelen verwerkt. Dat betekent dat er 

structureel ruimte in de begroting is opgenomen voor genoemde kwetsbare functies. Ook zijn 

de financiële gevolgen van het Generatiepact opgenomen, zoals dat 1 januari 2018 bij 

Prolander in werking is getreden. Prolander volgt immers de arbeidsvoorwaarden van de 

provincie Drenthe. Voor de verdere ICT-ontwikkeling zal Prolander in 2018 een informatieplan 

opstellen. 

 

Deze begroting sluit aan op het bedrijfsplan van Prolander (2015). De begroting betreft het 

bedrijf Prolander (bedrijf 1) en niet de begroting van de projecten die Prolander voor de 

provincies uitvoert in de bedrijven 2 en 3. Voor de begroting van bedrijf 1 zijn de ontwikkelingen 

in de bedrijven 2 en 3 evenwel zeer relevant: daar zit immers het bestaansrecht van Prolander. 

De Programmabegroting 2019 gaat in op de stand van zaken van het OOP en de evaluatie van 

Prolander 2016-2017. Vanuit de opgave van Prolander zijn in het OOP en in het evaluatie-

rapport wensen geformuleerd die leiden tot acties binnen Prolander, die onderdeel uitmaken 

van deze begroting. 

 

Op basis van de in de evaluatie uitgesproken waardering voor wat is bereikt, en de steun voor 

het gezamenlijk met de eigenaren/opdrachtgevers verder ontwikkelen van Prolander, zie ik de 

komende jaren met vertrouwen tegemoet. We bouwen verder aan een stevige organisatie die 

is toegerust om de opgave voor natuur, landbouw, water en vrijetijdseconomie te realiseren. 

 

Evelien van Everdingen 

Directeur Prolander 
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1. Programmabegroting 

1.1. Wat willen we bereiken? 

Prolander is de uitvoeringsorganisatie voor de provincies Drenthe en Groningen op het gebied 

van plattelands- en gebiedsontwikkeling. 

1.1.1. Missie en Visie 

Prolander is de uitvoeringsorganisatie voor de provincies Drenthe en Groningen op het gebied 

van plattelands- en gebiedsontwikkeling. In het bedrijfsplan dat bij de oprichting van Prolander 

is opgesteld, zijn de missie en visie beschreven. Samengevat houden deze het volgende in:  

 

Onze kernactiviteit is het vertalen van provinciaal beleid in concrete gebiedsprojecten. In elk 

project zoeken we naar praktische oplossingen die passen bij de bestuurlijke wensen, de 

ruimtelijke ambities en de eigenschappen van het gebied. Dit doen wij in samenwerking met 

alle betrokkenen in het gebied. 

 

Deze ambitie geven we op de volgende manieren vorm: 

 

1. Verbinden van partijen en geldstromen 

Bij de inrichting van gebieden spelen vele partijen een rol; elk met hun eigen belangen. 

Prolander is in de projecten de spil tussen deze partijen en ziet er op toe dat alle belangen 

worden meegenomen in het proces. Daarnaast zijn we financieringsadviseur en 

subsidieverstrekker. We hebben een loketfunctie voor gebiedsgerichte regelingen en zijn bij 

uitstek bekend met geldstromen en subsidiemogelijkheden. 

 

2. Grond voor gebiedsontwikkeling 

We zijn het grondbedrijf van Drenthe en Groningen in het landelijk gebied. Voor de realisatie 

van het Nationale Natuurnetwerk (NNN) moet er veel grond beschikbaar komen. In eerste 

instantie onderzoeken we of de eigenaar van de grond ter plekke daaraan wil meewerken. 

Andere opties zijn om grond te ruilen of te verwerven voor de marktprijs. Daarna richten we die 

grond opnieuw in op basis van provinciaal beleid, adviseren over het beheer ervan en dragen 

het gebied vervolgens over aan natuurbeheerders of individuele eigenaren. Aangekochte 

gronden zetten we ook in als ruilgrond opdat agrariërs hun bedrijf elders kunnen voortzetten. 

 

3. Integraal ruimtelijk ontwerp en de uitvoering 

Het ruimtelijk ontwerp speelt een essentiële rol in gebiedsontwikkeling en ruimtelijke 

planvorming. De ruimtelijk ontwerpers van Prolander werken aan het Drentse en Groningse 

landschap waar alle generaties goed kunnen werken, wonen en recreëren. Onze 

uitvoeringsdeskundigen vertalen de plannen in contracten met aannemers die de plannen 

daadwerkelijk in het veld uitvoeren. 

1.1.2. Context van de uitvoering  

Prolander is door de provincies Drenthe en Groningen met name opgericht om de provinciale 

ambitie te realiseren en het nationale natuurnetwerk af te ronden in 2027. Het ontwikkelen van 

natuurgebieden kan niet zonder daarbij ook andere provinciale doelstellingen mee te nemen; 

zoals landbouw, water en recreatie. Op deze wijze draagt Prolander bij aan een integrale 

versterking van het landelijk gebied. Prolander voert voor de provincies Drenthe en Groningen 

het bijbehorende werk uit.  
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De realisatie van het Nationale Natuurnetwerk (NNN) is een zorgvuldig integraal gebiedsproces 

wat veel tijd vergt; zowel in de voorbereiding als bij de uitvoering. Voor de bedrijfsvoering is het 

van belang om organisatorisch goed toegerust te zijn om de realisatie van het NNN in 2027 

mogelijk te maken. Wat dan opvalt, is dat Prolander in de periode 2018 – 2027 voor een 

uitdagende taak staat: het beschikbaar krijgen van circa 5.500 ha en inrichten van circa 11.000 

ha.  De uitdagingen zijn de volgende: 

 

 Voor het inrichten van natuur is grond nodig. Die moet beschikbaar worden gemaakt. 

De start van deze zoektocht begint bij onderzoek naar particulier beheer en ruiling. 

Verwerving komt dus pas in tweede instantie in beeld. Een belangrijke voor ons niet-

stuurbare factor hierbij zijn de afwegingen van particulieren in dit proces. Een 

particuliere grondeigenaar heeft voor het maken van een keuze vaak meerdere 

gespreksrondes nodig waarin verschillende keuzemogelijkheden uitvoerig worden 

langsgelopen. Dat resulteert in een ‘grillig’ werkaanbod voor Prolander door o.a. de 

wisselende aantallen gesprekken die nodig zijn; 

 De inrichtingsprojecten kenmerken zich door toenemende complexiteit onder meer 

door de opkomst van nieuwe functies bij de uitvoering, zoals duurzame energie. Dit 

vergt naast een goede voorbereiding ook  zorgvuldige communicatie met de 

betrokkenen; 

 Het arbeidsaanbod van Prolander is redelijk stabiel vanuit een grote groep 

medewerkers met een vaste aanstelling, maar het werkaanbod is dat niet mede door 

bovenstaande uitdagingen. Dit gegeven doet een groot beroep op flexibiliteit, zowel 

van de medewerkers (meebewegen naar het type werk dat er op dat moment is) als 

van de organisatie (flexibele schil naast vaste aanstellingen). Het generatiepact 2018-

2019 zorgt daarbij voor een verminderde beschikbaarheid van ervaren medewerkers, 

en zorgt tegelijkertijd voor een instroom van jonge medewerkers; 

 In 2017 is het organisatieontwikkelplan vastgesteld. De uitvoering daarvan heeft 

betrekking op de jaren 2017-2019. In het begrotingsjaar 2019 willen we alle geplande 

doelen uitgevoerd hebben en maken de benodigde uren daarvoor vrij; 

 Eind 2017, begin 2018 hebben de provincies Drenthe en Groningen de beginjaren van 

Prolander, 2016 en 2017 geëvalueerd. De aanbevelingen en conclusies pakken we op.  

1.2. Wat gaan we doen? 

In deze paragraaf worden de organisatiedoelen van Prolander beschreven: wat gaan we doen 

om bij het geschetste eindbeeld te komen en wat zijn dan de acties in 2019. Deze paragraaf 

beperkt zich tot bedrijf 1, de bedrijfsvoering. Om in te kunnen spelen op de schommelingen in 

het werkaanbod (zie vorige paragraaf), is het van groot belang om een grote personele 

flexibiliteit na te streven. Zowel met flexibeler inzet van zittende medewerkers als met een 

flexibele schil rondom de vaste bezetting. De onderstaande programmadoelen 2019 realiseren 

we samenwerking met de provincies als dienstverlener/gastheer. 

 

Doel 1: De inzetbaarheid van het beschikbare personeel maximaliseren 

Belangrijke elementen hierbij zijn: 

- Kwalitatief goede personeels- en salarisadministratie 

- Professioneel HR-management 

- Adequate arbozorg 

- Goed verzuimmanagement (norm max. 3%) 
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Doel 2: De beschikbaarheid van voldoende flexibel inzetbaar personeel om pieken in de 

werkzaamheden goed op te kunnen vangen 

Belangrijke elementen hierbij zijn: 

- Ruime flexibele schil van personeel, maximaal 15% van het totale personeel1 

- Brede inzetbaarheid van personeel, op meerdere functies  

 

Doel 3: De beschikbaarheid van voldoende vaardig personeel (geconcretiseerd in het 

organisatieontwikkelplan) 

Belangrijk hierbij is: 

- Het inzetten van het Persoonlijk Ontwikkelbudget voor scholingsbeleid ondersteunend 

aan de taakstelling van Prolander en gericht op duurzame inzetbaarheid van het 

Prolander-personeel 

- Het aanvullend inzetten van opleidingsbudget voor concernbrede opleidingen 

 

Doel 4: De beschikbaarheid van adequate ondersteunende systemen 

Belangrijke elementen hierbij zijn: 

- Ongestoorde werking en goede performance van kantoorautomatisering inclusief 

mogelijkheid tot thuiswerken 

- Ongestoorde werking en goede performance van de GIS applicaties 

- Ongestoorde werking en goede performance van het financieel systeem EBS 

- Ongestoorde werking en goede performance van VRIS 

- Volledige en tijdige archivering 

- Adequate ondersteuning van werken op locatie voor de medewerkers die daar werken 

 

Doel 5: Het realiseren van bedrijfsprocessen die in control zijn 

Belangrijke elementen hierbij zijn: 

- Operational excellence van de bedrijfsprocessen, onder andere door automatisch 

inboeken van facturen en bankafschriften en implementatie van een document 

managementsysteem; 

- Projectmanagement, gericht op een goede projectsturing en –beheersing en 

risicomanagement; 

- Implementatie en borging van integrale administratieve organisatie zoals ontwikkeld in 

2016 

 

Doel 6: Aandacht geven aan de herkenbaarheid bij de stakeholders van Prolander zowel 

wat betreft de projecten als de organisatie Prolander 

Belangrijke elementen hierbij zijn: 

- Herkenbare huisstijl en consequent gebruik van het logo in alle uitingen 

- Een up-to-date website 

- Zichtbaarheid bij het vieren van mijlpalen 

- Presentatie door middel van artikelen in vaktijdschriften 

 

Doel 7: Goede opdrachtgever-opdrachtnemer relaties 

Belangrijke elementen hierbij zijn: 

- Constructieve en rolvaste overlegsituatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

- Het realiseren van de afgesproken projectresultaten  

__ 

1 Dit percentage wijkt af van de 5-10% die in het bedrijfsplan is genoemd. Door de sterke fluctuaties in het 

werk om de NNN te realiseren achten wij een percentage van 15% gewenst. 
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Doel 8: Uitvoering doelen 2019 van het organisatieontwikkelplan 

Het organisatieontwikkelplan is vastgesteld op 19 juni 2017. In het plan hebben wij inzicht 

gegeven in hoe Prolander zich ontwikkelt tot de organisatie die toegerust is en blijft voor de 

taak die de provincies bij haar heeft neergelegd. Het organisatieontwikkelplan richt zich op de 

versterking van flexibiliteit, innovatie en creativiteit in onze eigen organisatie en in de aanpak 

van onze werkzaamheden. Over de uitwerking en resultaten legt Prolander jaarlijks 

verantwoording af aan het Bestuur.  

 

Belangrijke aandachtspunten in het organisatieontwikkelplan zijn voor 2019 zijn: 

- Afronding invoering projectmatig werken / risicomanagement 

- Identiteit; in het bijzonder het organiseren van een minisymposium 

- Communicatie; in het bijzonder social media en website  

- Innovatie bevorderen door o.a. vakgroepen 

- Kennis delen door kennislunches en afronding van het management 

developmenttraject 

 

Doel 9: Uitvoering van de aanbevelingen uit de evaluatie Prolander 2016-2017 

De evaluatie van Prolander heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd voor de organisatie 

Prolander, die de organisatie gaat oppakken in 2019.  

 

Aanbeveling 32: Kanaliseer de ambtelijke sturing bij de provincies, geef programmaleiders 
voldoende positie.  
 
Deze aanbeveling bevat de volgende aandachtspunten voor Prolander: 

- De provincies gaan vanuit één punt opdrachten accorderen (de 
programmaleider/accounthouder) en Prolander accepteert opdrachten slechts na 
toetsing daarop. Die spelregels daarvoor kunnen als nodig per project ook per 
projectfase worden vastgelegd in fasedocumenten.  

- Beperk de informele lijntjes en benut de Raad van Advies (RvA) bij uitzondering als een 
escalatieplatform. 

 
Aanbeveling 4: Behoud een stabiele weerstandsratio.  
 
Deze aanbeveling bevat de volgende aandachtspunten voor de organisatie Prolander in 2019: 

- Zorg voor een berekening van de weerstandsratio op basis van een gerealiseerd en 
bestemd resultaat  

 
Aanbeveling 5: Geef ruimte voor een discussie over scope, doelen, instrumenten en denk in 
scenario’s. 
 
Deze aanbeveling bevat het volgende aandachtspunt voor de organisatie Prolander in 2019: 

- Het is primair aan de opdrachtgevers om hiervoor de kaders aan te geven. Prolander 
denkt hierin graag proactief mee, gericht op de veranderende maatschappelijke context, 
b.v. energietransitie. 

 
Aanbeveling 6: Blijf (versterkt) investeren in een projectmatige aanpak en bedrijfscultuur. 
Prolander ontwikkelt naar een uitvoerende programma- en projectorganisatie met bijbehorende 
sturing.  
 

__ 

2 Aanbeveling 1 is: “Spreek waardering uit voor wat is bereikt”; aanbeveling 2 is: “Handhaaf de GR-

uitvoeringsorganisatie constructie”. De aanbevelingen 1 en 2 zijn niet gericht op de organisatie Prolander, maar op de 

deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. 
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Deze aanbeveling bevat aandachtspunten voor Prolander, die in lijn zijn met het Organisatie 
ontwikkelplan. 
 
Aanbeveling 7: Neem risicomanagement, big-8 en rollen op in de projectmatige (GROKIT) 
beheersing.  
 
De aanbeveling bevat een aantal aandachtspunten voor Prolander: 
 

- Afspraken maken per projectfase over het  (niveau van) beheersen van risico’s, het 
samen evalueren van de kwaliteit van de resultaten, het hanteren beleidskader. 

- Heldere afspraken over: wie doet wat (onder de aansturing van de projectleider).  
- Benut serieus de gebruikelijke beheersingsonderwerpen in projectfases: Geld (budget), 

Risicobeheersing, Organisatieafspraken, Kwaliteit, de Informatievoorziening en Tijd 
(planning): GROKIT.  

- Doe regelmatig reviews op projecten (leerdoel). 
 

Aanbeveling 8: Heroverweeg de organisatiestructuur van Prolander 
Prolander is een op uitvoering gerichte organisatie, die in toenemende mate aangestuurd wordt 
vanuit het programmamanagement via projectmatige aanpakken. In de komende 
‘volhardingsfase’ wordt juist daar gevraagd het stuur te nemen. Vanuit die gedachte is het goed 
te overwegen of de huidige balans in de matrixstructuur, die in de hiërarchie meer 
managementcapaciteit heeft dan in de programmalijn nog wel passend is. Blijf daarbij wel 
zorgen voor voldoende aandacht voor de HR gerelateerde managementtaken en de coaching 
van medewerkers.  
 
De aanbeveling bevat als aandachtpunt voor Prolander om in het begrotingsjaar 2019 te bezien 
hoe een verdere accentverschuiving in de richting van programmasturing kan worden 
vormgegeven. Daarbij zullen de gevolgen van het generatiepact, dat naar verwachting ook 
effecten zal hebben binnen de bezetting van het management van Prolander, worden betrokken. 
 
Aanbeveling 9: Maak een informatieplan en voldoe aan de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). Maak een informatieplan met het doel een meerjarige aanpak van 
digitalisering vast te stellen, met aandacht voor digitale projectondersteuning, project- en 
vastgoedinformatie en archivering. Breng ook (via de DVO) de uit te voeren stappen in beeld om 
(per 25 mei 2018) te voldoen aan de eisen van de AVG. De investeringen in VRIS zullen zich in 
2018 moeten bewijzen. Vanwege de diversiteit in beleving inzake het functioneren van VRIS 
adviseren wij eind 2018 een review uit te voeren of de ondersteuning en informatievoorziening 
door VRIS toereikend is. 
 
Deze aanbeveling bevat de volgende aandachtspunten voor de organisatie Prolander in 2019: 
 

- Uitvoering informatieplan (vaststelling informatieplan in 2018) 
- Blijvend voldoen aan de AVG 
- Uitvoeren review VRIS (eind 2018) 

 
Alle aanbevelingen worden ter harte genomen en uitgewerkt. Naar aanleiding van deze 

evaluatie heeft het bestuur van Prolander op 6 maart 2018 het volgende maatregelenpakket 

vastgesteld. Voor zover de eigen middelen niet toereikend zijn is bij de provincies het verzoek 

ingediend om de exploitatiebijdrage aan Prolander te verhogen. 

 

• Het uitbreiden van de formatie in de vaste kern met de vier kwetsbare functies: 

programmamanager, grondstrateeg, subsidieadviseur en senior financieel adviseur. Dit 

betekent dat de 5% taakstelling van Prolander opgeheven wordt; 

• In overleg met de provincies flexibel invullen van de functies van jurist, hydroloog, 

applicatiebeheerder en ecoloog; 
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• Samen met de provincies in het kader van de jaarlijkse PPO’s onderzoeken wanneer en op 

welke wijze aanvullende capaciteit bij ‘grond’ nodig is en op welke wijze we dat 

organiseren. Het gaat dan om flexibel invullen van de functies van ‘dealmaker’ en 

medewerkers grond. 

• Het maken van een Informatieplan in 2018 wordt opgenomen als voorstel in de 

Voorjaarsrapportage 2018 (gereed in de loop van 2018); 

• Met ingang van 2019 wordt het generatiepact gebaseerd op 100% herbezetting 

opgenomen in de begroting. 

 

Samengevat zijn de effecten van de bovengenoemde maatregelen op de 

meerjarenbegroting van Prolander als volgt: 

 

 
 

In bovenstaande tabel zijn de effecten van de maatregelen onder het kopje nieuwe 

ontwikkelingen vermeld en opgeteld als totaaleffect op het begrotingsresultaat. In het onderste 

gedeelte van de tabel is te zien welke meerjarige begrotingsruimte er nog was, het bedrag aan 

autonome ontwikkelingen we te maken hebben en het bedrag aan nieuwe ontwikkelingen (uit 

het bovenste gedeelte van tabel). De laatste drie regels tonen de noodzakelijke incidentele 

extra bijdragen en het daaruit voortvloeiende begrotingsresultaat. 

 

In de bestuursvergadering van 6 maart 2018 is naar aanleiding van de evaluatie Prolander 

besloten om een Informatieplan op te stellen en dat in het najaar van 2018 een besluit volgt over 

de nieuwe investeringen in het jaar 2019 en volgende jaren. De begroting 2019 zal dan worden 

aangepast. De mogelijke financiële gevolgen voor de exploitatie (kapitaallasten) zullen zich 

voordoen vanaf boekjaar 2020. In de bovenstaande tabel zijn deze gevolgen niet meegenomen. 

1.3. Wat mag het kosten? 

In de onderstaande tabel zijn de baten en lasten voor de komende jaren geraamd. In het vierde 
hoofdstuk is een nadere toelichting gegeven op de baten en lasten.  

 

Nieuwe ontwikkelingen 2019-2022 Begroting Begroting Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022

Generatiepact 209.807       271.151       246.392       209.012       

Vrijval taakstelling 5% 305.944       313.592       321.432       329.468       

Geen nieuwe ICT investeringen zonder informatieplan -5.995          -472.644      -528.782      -582.514      

Flexibele middelen kwetsbare functies 202.000       202.000       202.000       202.000       

Effect op begrotingsresultaat: 711.756       314.099       241.042       157.966       

Meerjarenperspectief 2019-2022 Begroting Begroting Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022

Meerjarenbegroting 2018-2021 -103.903      -185.840      -192.112      -192.112      

Autonome ontwikkelingen -16.747        -20.623        -24.635        -34.356        

Nieuwe ontwikkelingen 711.756       314.099       241.042       157.966       

Incidentele extra bijdrage provincie Drenthe -401.649      -73.137        -16.508        46.546         

Incidentele extra bijdrage provincie Groningen -189.457      -34.499        -7.787          21.956         

Meerjarenbegroting 2019-2022 -                  -                  -                  -                  
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2. Paragrafen 

Met de paragrafen wordt een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de 

programmabegroting 2019 gegeven. Voor Prolander betreffen dat de volgende paragrafen: 

weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, bedrijfsvoering en het organisatie-

ontwikkelingsplan. De paragrafen lokale heffingen, verbonden partijen en grondbeleid zijn voor 

Prolander niet van toepassing. 

2.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Essentieel van de weerstandscapaciteit is of deze toereikend is om eventuele risico’s op te 

vangen. Hierbij wordt benadrukt dat de risico’s alleen betrekking hebben op de bedrijfsvoering 

organisatie Prolander (bedrijf 1). Deze paragraaf geeft daarbij voornamelijk een doorkijk naar 

de toekomstige boekjaren. 

 

2.1.1. Definitie van het weerstandvermogen 

Om het weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s te kunnen beoordelen is een ratio  

weerstandsvermogen gedefinieerd: 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 
= Ratio weerstandsvermogen 

Benodigde weerstandscapaciteit 

 

Door het Rijk is geen algemene norm vastgesteld waar de gemeente of provincie aan moet 

voldoen. Prolander streeft er naar om de ratio weerstandsvermogen boven de 1,0 te houden. 

Dat betekent dat alle gekwantificeerde risico’s minimaal gedekt moeten worden door het 

aanwezige weerstandsvermogen. Door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement 

zijn wel enkele beoordelingsnormen gegeven. Een norm van tussen de 1,0 en 1,4 wordt binnen 

dat kader als voldoende beschouwd. 

 

2.1.2. Inventarisatie van de risico’s 

Het financiële risico wordt berekend door de kans te vermenigvuldigen met de omvang van het 

ingeschatte financiële gevolg. Voor het financieel gevolg worden bandbreedtes gehanteerd om 

een klasseindeling te kunnen bepalen. De uiteindelijke risicoscore wordt berekend door de 

kwantiteitsklasse te vermenigvuldigen met de klasse behorend bij de bandbreedte van het 

financiële gevolg (A * B).  

 

              7.322.015               7.380.643               7.524.749               7.660.419 

              1.759.085               1.292.436               1.236.298               1.182.566 

              9.081.099               8.673.079               8.761.047               8.842.985 

             -8.988.599              -8.673.079              -8.761.047              -8.842.985 

             -8.988.599              -8.673.079              -8.761.047              -8.842.985 

                   92.500                              -                              -                              - 

                  -92.500                              -                              -                              - 

                             -                              -                              -                              - Resultaat na mutatie reserves

Totaal baten

Saldo van baten en lasten

Mutatie in de reserves

Totaal lasten

3. Ontvangsten 

2. Materiele kosten

1. Personele kosten

Begroting

2021

Begroting

2022

Meerjarenraming 2019-2022 Begroting

2019

Begroting

2020
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Kans (A) Financieel gevolg (B) 

Klasse Kwantiteit Klasse Bandbreedte 

1 10% 1 < €50.000 

2 30% 2 €50.000 - €100.000 

3 50% 3 €100.000 - €250.000 

4 70% 4 €250.000- €500.000 

5 90% 5 > €500.000 

 

Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen structurele- en incidentele financiële risico’s. Indien 

noodzakelijk kan van bovenstaand model worden afgeweken voor zover en indien een bepaald 

risico de maximaal in dit model bereikbare waarde van €450.000 overstijgt (90% van 

€500.000).  

Risico-inventarisatie Prolander 

Bij de inventarisatie van de risico’s zijn twee risico’s gedefinieerd, waarbij een inschatting is 

gemaakt van de kans dat het risico incidenteel (I) of structureel (S) zich daadwerkelijk zal 

voordoen. Deze risico’s worden per risico toegelicht inclusief de bijbehorende maatregelen. 

Prolander heeft de volgende risico’s geïdentificeerd (aflopend op risicoscore): 

 

Risico 
 

Risico- 
score 

Financieel risico 
structureel 

Financieel risico 
incidenteel 

Langdurig ziekteverzuim 12 174.300 - 

Krapte arbeidsmarkt / flexibele schil 12 34.400 - 

Totaal risico’s 208.700 - 

 

Langdurig ziekteverzuim 

Bij een relatief kleine organisatie als Prolander heeft het langdurig ziekteverzuim een 

behoorlijke invloed op de beschikbare capaciteit. Omdat de werkzaamheden doorlopen en niet 

altijd binnen de eigen formatie kunnen worden opgevangen, is voor het langdurig verzuim 

regelmatig externe inhuur noodzakelijk. In 2018 is ter dekking van de extra lasten van 

ziektevervanging een beroep gedaan op het weerstandsvermogen (eerste begrotingswijziging 

2018). Voor de meerjarenbegroting blijft het risico echter aanwezig. 

 

Omvang 

De omvang van dit risico is berekend door de totale loonsom 2019 te vermenigvuldigen met het 

landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage bij de provincies3. De uitkomst van afgerond 

€290.500 (€6.596.344 x 4,4%) wordt vermenigvuldigd met een opslag voor de inhuur van 

externen. De inhuur van tijdelijke krachten en externen is namelijk in verhouding met de eigen 

formatie prijziger. De uitkomst wordt op basis van verwachtingscijfers met 20% verhoogd. De 

financiële omvang bedraagt zodoende €348.600 ((€290.500x*120%). De kwantiteit is 

ingeschaald op klasse 3 (mogelijk), waardoor het financiële risico van deze extra lasten wordt 

geschat op €174.300. 

 

Risicoscore 

Kans (A) Financieel gevolg (B) Risico (A * B)  

Kwantiteit Klasse Omvang Klasse Risico € Risicoscore I/S 

50% 3 €348.600 4 €174.300 12 S 

__ 

3
 Personeelsmonitor 2016 A&O-fonds Provincies. 
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Beheersmaatregel 

Voor dit risico zijn, naast het reguliere personeelsbeleid, geen beheersmaatregelen genomen. 

 

Inhuur externen 

Prolander maakt relatief veel gebruik van externen. Dat is niet alleen als gevolg van 

ziekteverzuim. Door krapte op de arbeidsmarkt zijn sommige functies moeilijk te vervullen met 

eigen medewerkers. Daarnaast bestaat de formatie voor een deel uit een flexibele schil 

vanwege de fluctuaties in het werkaanbod. Doordat de inhuur van tijdelijke krachten en 

externen in verhouding met de eigen formatie prijziger is, levert dit extra lasten op.  

In 2018 zijn de extra lasten ondervangen door een beroep te doen op het weerstandsvermogen 

(eerste begrotingswijziging 2018). Voor de meerjarenbegroting blijft het risico echter aanwezig. 

Omvang 

De maximale omvang van de flexibele schil bedraagt 15%. De verwachting is dat de flexibele 

schil in 2019 ongeveer 10% van de totale formatie beslaat waarvoor in het algemeen een 

hogere loonsom moet worden betaald. De omvang van het risico bedraagt afgerond circa 

€132.000 ((10%x€6.596.344)x20%). De kwantiteit is ingeschaald op klasse 4 (waarschijnlijk), 

waarmee het totaal financiële risico is bepaald op €92.400.  

 

Risicoscore 

Kans (A) Financieel gevolg (B) Risico (A * B)  

Kwantiteit Klasse Omvang Klasse Risico € Risicoscore I/S 

70% 4 €132.000 3 €92.400 12 S 

 

Beheersmaatregel 

Binnen de begroting van het organisatieontwikkelingsplan is een bedrag gereserveerd voor de 

innovatieve personele inhuur in 2019 (€58.000). Dit betekent dat in het boekjaar 2019 sprake is 

van een risico dat al voor een bedrag van €58.000 is gedekt. Voor het restbedrag (€34.400) zijn 

geen verdere beheersmaatregelen genomen. 

 

2.1.3. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten op 

te kunnen vangen. Als blijkt dat deze tegenvallers niet gedekt kunnen worden binnen de gehele 

begroting is de bedrijfsvoeringsorganisatie aangewezen op een extra bijdrage van de 

provincies Groningen en Drenthe. De weerstandscapaciteit is onderverdeeld in een structurele- 

en incidentele weerstandscapaciteit. 

 

Structurele weerstandscapaciteit 

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de post onvoorzien in de exploitatie. Hiervoor is 

jaarlijks een post opgenomen van €50.000 voor onvoorziene uitgaven. 

Incidentele weerstandscapaciteit 

De incidentele weerstandscapaciteit is het bedrag dat in het eigen vermogen vrij aanwendbaar 

is. Prolander rekent de algemene reserve tot het vrij aanwendbare vermogen. Deze reserve is 

bedoeld voor het opvangen van onvoorziene uitgaven die volgen uit opkomende verplichtingen, 

calamiteit en het opvangen van eventuele rekeningtekorten. De stand van de algemene 
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reserve bedraagt €237.691 (zie bijlage 1). Een deel van het nog te bestemmen 

rekeningresultaat 2017 (€163.200) wordt toegerekend tot het vrij aanwendbare vermogen4.  

 

2.1.4. Confrontatie met beschikbaar weerstandsvermogen 

In het volgende overzicht worden de hierboven genoemde risico’s in verband gebracht met de 

beschikbare weerstandscapaciteit. 

 

Kans Financieel gevolg Structureel Incidenteel Totaal 

A Geïnventariseerde risico’s 208.700 - 208.700 

B Beschikbare weerstandscapaciteit -50.000 -400.891 -450.891 

C = B - A Saldo 158.700 -400.891 -242.191 

De ratio weerstandsvermogen met betrekking tot het totaal aan risico’s is als volgt berekend: 

 

450.891 
= 2,16 

208.700 
 

Conclusie 

De uitkomst van 2,16 voldoet aan de streefnorm van groter dan 1. Dit betekent dat de huidige 

weerstandscapaciteit toereikend is om de geïdentificeerde risico’s op te vangen wanneer deze 

zich tegelijk in één begrotingsjaar voordoen.  

2.1.5. Financiële kengetallen 

In onderstaand overzicht zijn de wettelijk verplichte kengetallen gepresenteerd. Zoals bepaald 

in de najaarsrapportage 2017 is met ingang van de jaarstukken 2017 hier een eigen kengetal 

aan toegevoegd: “solvabiliteit na correctie rekeningcourantverhouding deelnemers”. In bijlage 2 

is de berekening van onderstaande cijfers gepresenteerd. 

 
Financiële kengetallen 
 

Realisatie 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Norm 
 

Netto schuldquote 0,57 -1,12 -6,79 <130% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 0,57 -1,12 -6,79 <130% 

Solvabiliteit 15,31 12,76 12,46 >25% 

Structurele exploitatieruimte 0,84 -4,90 -4,03 >0% 

Solvabiliteit na correctie 25,80 23,15 24,18 >25% 

 

Netto schuldquote 

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van Prolander ten opzichte van 

de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en 

de aflossingen op de exploitatie. Hoe lager het percentage, hoe beter. Ten opzichte van de 

voorgaande boekjaren is een verbetering van netto schuldquote te zien. Dit komt doordat het 

vreemd vermogen sterk afneemt door het aflossen van de lening terwijl het totaal aan baten 

toeneemt. Het percentage van -6,79 % is uitstekend. 

 

 

 

__ 

4 Op grond van artikel 18, van de gemeenschappelijke regeling Prolander, wordt een batig saldo 

toegevoegd aan het weerstandsvermogen van de bedrijfsvoeringsorganisatie. 
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Solvabiliteit 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Prolander in staat is aan haar financiële 

verplichtingen te voldoen. Het begrote percentage van 12,46% is lager dan de norm en dit wordt 

hoofdzakelijk veroorzaakt door de rekeningcourantverhouding met bedrijf 2 en 3 (provincies 

Groningen en Drenthe). Aangezien beide moeders voor de verplichtingen in bedrijf 2 en 3 garant 

staan zegt dus niets over het feitelijk in staat zijn om verplichtingen te voldoen door bedrijf 1. Om 

een juiste weergave te geven van de solvabiliteit van Prolander is het aanvullende kengetal 

solvabiliteit na correctie rekeningcourantverhouding deelnemers opgenomen. 

 

Structurele exploitatieruimte 

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het 

onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten 

gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen (tenzij de 

eindigheid vastligt vanwege een bestuursbesluit). De structurele exploitatieruimte wordt 

bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele 

onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door het totaal aan baten vóór mutatie 

met de reserves. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om 

de structurele lasten te dekken.  

Met het gerealiseerde percentage van -4,03% is sprake van een negatieve exploitatieruimte. 

Dit wordt veroorzaakt door een sterkere toename van de structurele lasten ten opzichte van de 

structurele baten. In de boekjaren 2019, 2020 en 2021 worden de hogere structurele lasten 

gedekt door de incidentele bijdragen van beide provincies. In de berekening van de structurele 

exploitatieruimte is daar echter geen rekening mee gehouden aangezien dit incidentele baten 

betreft. De verwachting is dat er vanaf boekjaar 2022 weer sprake is van een positieve 

exploitatieruimte. 

 

Solvabiliteit na correctie rekeningcourantverhouding deelnemers  

Om een realistischer beeld te geven van de solvabiliteit van bedrijf 1 is het kengetal solvabiliteit 

na correctie rekeningcourantverhouding deelnemers opgenomen. Dit betreft dezelfde 

berekening als de reguliere solvabiliteitsratio alleen wordt de rekeningcourantverhouding met 

de deelnemers hier niet in meegenomen. Het begrote percentage van 24,18% is bijna 

voldoende. 

 

2.2. Financiering 

In de financieringsparagraaf (artikel 13 van het BBV) van de begroting wordt de uitwerking en 

uitvoering van het treasurybeleid vastgesteld. In deze paragraaf volgen de ontwikkelingen met 

betrekking tot het kasgeldlimiet, de renterisiconorm en de verwachte toe- of afname van 

geldleningen en/of uitzettingen. Met de kasgeldlimiet wordt beoogd de gevolgen van 

rentefluctuaties t.a.v. kortlopende schulden te beperken. 

2.2.1. Kasgeldlimiet 

Met de kasgeldlimiet wordt beoogd de gevolgen van rentefluctuaties voortvloeiend uit (relatief 

te omvangrijke) kortlopende schulden te beperken. De kasgeldlimiet houdt in dat de 

gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid in een kwartaal niet hoger mag 

zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal aan lasten.  Het percentage 

voor gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld op 8,2%5. Hieronder volgt de toetsing van 

de kasgeldlimiet.  

__ 

5 Volgt uit artikel 2, lid 1d van de uitvoeringsregeling van de Wet fido 
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Berekening kasgeldlimiet (1) 

Begrotingstotaal aan lasten * 8,2% = Kasgeldlimiet in bedrag 

€9.081.099 * 8,2% = €744.650 

 

 

Berekening netto-vlottende schuld (2) 

Vlottende schuld -/- vlottende middelen = Netto-vlottende schuld 

€3.444.845 -/- €6.697.677 = −€3.252.832 

 

Toetsing kasgeldlimiet 

Kasgeldlimiet (1) -/- netto-vlottende schuld (2) = Ruimte (+) of overschrijding (-) 

€744.650 -/- −€3.252.832 = €3.997.482 (+) 

 

Op basis van de uitkomst van de geprognosticeerde balans per 31 december 2019, 

concluderen we dat Prolander, op basis voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent de 

kasgeldlimiet van de Wet fido. 

 

2.2.2. Geldleningen 

De provincie Drenthe heeft in de aanloopfase diverse investeringen voorgefinancierd. In totaal 

ging dit om een bedrag van € 1.866.594. Hierbij is de afspraak gemaakt dat Prolander deze 

lening met ingang van het jaar 2016 in vier jaarlijkse termijnen aflost. Voor deze geldlening is 

Prolander geen rentevergoeding verschuldigd aan de provincie Drenthe. De laatste termijn van 

deze betaling gebeurt in 2019. Daarmee is de volledige lening afgelost.  

2.2.3. Renterisiconorm 

Met de renterisiconorm wordt beoogd de gevolgen van rentefluctuaties voortvloeiende uit 

langlopende schulden te beperken. Het renterisico heeft betrekking op de vaste schuld en op 

het bedrag waarover renterisico wordt gelopen. Naast de renteherzieningen zijn hiervoor ook 

de aflossingen van belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te 

spreiden. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm. De 

renterisiconorm heeft betrekking op het totaal van de begroting van uitsluitend het komende 

jaar. De renterisiconorm bedraagt 20% van de vaste schuld (waarbij een drempelbedrag geldt 

van €2.500.000). De laatste aflossing van de lening vindt in 2019 plaats. Bij Prolander is 

daardoor ultimo 2019 geen sprake meer van een lang vreemd vermogen positie. Prolander 

voldoet aan de renterisiconorm, zoals uit de onderstaande berekeningen blijkt. 

 

Berekening renterisico (1) 

Renteherzieningen + aflossingen = Renterisico 

€0 + €466.649 = €466.649 

 

Berekening renterisiconorm (2) 

Begrotingstotaal * 20% 

 

= Renterisiconorm 

€9.081.099 * 20% = €2.500.0006 

 

__ 

6 Aangezien de uitkomst (€1.816.220) lager is dan het drempelbedrag bedraagt de norm €2.500.000. 
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Toetsing renterisico in relatie tot de renterisiconorm 

Aangezien de renterisiconorm (2) groter is dan het renterisico (1) is er sprake van ruimte onder 

de renterisiconorm, waarmee hieraan wordt voldaan. 

2.2.4. Schatkistbankieren 

Overtollige middelen dient Prolander op grond van de Wet fido aan te houden bij de schatkist 

van het Rijk. Er geldt een norm voor het bedrag dat buiten de schatkist mag worden 

aangehouden. Dit zogenoemde drempelbedrag is het maximale bedrag dat een decentrale 

overheid gemiddeld op dagbasis buiten de schatkist mag houden. De hoogte van het 

drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal. Op grond van het begrotingstotaal 

van Prolander zou het geldende drempelbedrag voor 2019 € 67.500 (0,75% van € 9 miljoen) 

zijn. Vooralsnog geldt echter een minimaal drempelbedrag van  € 250.000. Door het opheffen 

van de tussenrekening en het automatisch afromen richting de Rijksrekening is een eventuele 

overschrijding van het drempelbedrag niet meer mogelijk. 

 

2.3. Bedrijfsvoering 

In de toelichting op de programmabegroting is de bedrijfsvoering uitvoerig aan de orde is 

geweest en wordt daarom in deze paragraaf niet nader toegelicht. 

 





 

Financiële begroting  
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3. Kaders meerjarenbegroting 2019-2022 

3.1. Uitgangspunten 

Voor de begroting 2019 is geen afzonderlijke kadernota vastgesteld. Leidend voor het opstellen 

van de begroting 2019 en de meerjarenraming zijn de uitgangspunten die in de kadernota voor 

de begroting 2018 zijn genoemd, alsmede de besluitvorming van het bestuur d.d. 6 maart 2018 

over de voorstellen naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen uit de Evaluatie 

Prolander 2016-2017.  

 

Daarmee zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

Indexatie: 

 De stijging van de personeelslasten vloeit voort uit de cao-ontwikkelingen. De huidige 

cao heeft een looptijd tot eind 2018. De loonstijgingen die gelden in 2019 en verder zijn 

dus nog niet bekend. Als uitgangspunt voor de lonen gaan wij voorlopig uit van een 

verwachte jaarlijkse inflatiepercentage van 2,5%, zoals dit eerder ook in de kadernota 

2018 is aangehouden. Voor de indexatie hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

o Dienstverlening welke is gebaseerd op lonen worden jaarlijks geïndexeerd met 

2,5%. 

o Dienstverlening voor de huisvesting en automatisering wordt niet geïndexeerd.  

o Ook de overige kosten worden niet geïndexeerd. 

 

Inkomsten: 

 De deelnemersbijdrage wordt verhoogd met een jaarlijkse indexatie van 2%. Deze 

verhoging komt als volgt tot stand: 80% van de personele kosten wordt verhoogd met 

2,5% en over de overige 20% vindt geen indexatie plaats. Voor de jaren 2020 en de 

daaropvolgende is dit een schatting. 

 Er worden geen opbrengsten (en daarmee samenhangende kosten) geraamd als 

gevolg van werken voor derden. Indien zich dat wel gaat voordoen worden deze 

werken voor derden uitgevoerd tegen de bijbehorende kostprijs. 

 

Personele kosten: 

 Salarisbedragen worden normatief begroot tegen 100% van de geldende 

normbedragen per salarisschaal. 

 Voor overige personele kosten wordt een bedrag begroot van 5% van de totale 

loonsom. Onder andere opleidingskosten (2%), reiskosten en dienstkleding maken 

onderdeel uit van deze kosten.  

 

Organisatieontwikkeling: 

 Voor de organisatieontwikkeling is voor het jaar 2019 een bedrag van € 75.000 uit de 

exploitatiebegroting. Daarnaast is er in 2019 nog een bestemmingsreserve 

organisatieontwikkeling.  Per 31 december 2017 was in deze bestemmingsreserve nog 

een resterend saldo van € 463.809. Leidraad bij de inzet van deze middelen is het 

organisatieontwikkelplan. 

 

Investeringen: 

 De verrichte (ICT) investeringen worden afgeschreven in 4 jaar en hierbij wordt een 

rentepercentage van 0% gehanteerd. 
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Overige algemene uitgangspunten: 

 Voor onvoorzien is een stelpost opgenomen van € 50.000 per jaar.    

 Prolander treedt bij haar dienstverlening op als btw-belaste ondernemer. De begroting 

is daarom exclusief btw opgesteld. De diensten die worden geleverd aan de 

deelnemers worden belast met 21% btw. De btw die toeleveranciers bij Prolander in 

rekening brengen wordt door Prolander verhaald bij de fiscus. De deelnemende 

provincies compenseren de btw die bij hen in rekening is gebracht. 

 Rechtspositie. Prolander heeft gekozen om volledig de rechtspositie van de provincie 

Drenthe te volgen. Dat is de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) 

plus lokale regelingen. 

3.2. Nieuwe ontwikkelingen  

In de bestuursvergadering van 6 maart 2018, die in het teken stond van de evaluatie Prolander, 

zijn besluiten genomen die invloed hebben op de meerjarenbegroting. De nieuwe 

ontwikkelingen voor de programmabegroting 2019-2022 staan hieronder toegelicht. 

 

Generatiepact 

Aangezien Prolander de arbeidsvoorwaarden van Drenthe volgt, is het generatiepact bij 

Prolander van toepassing. Het generatiepact kan een bijdrage leveren aan het meer in balans 

brengen van de relatief scheve leeftijdsopbouw. Circa 18 medewerkers hebben aangegeven 

zeer waarschijnlijk van het generatiepact gebruik te zullen maken; twee daarvan zijn al 

deelnemer. We gaan ervan uit dat 100% herbezetting noodzakelijk is, gezien de huidige 

formatieve krapte. Daarnaast gaan we uit van 10% kostenreductie bij het aannemen van 

vervangend personeel. Voor de financiering van het generatiepact is voor 2018 reeds een 

oplossing gevonden binnen de bestaande middelen (eerste begrotingswijziging 2018). De 

verhoging van de deelnemersbijdrage, die onder meer hiermee verband houdt, is verwerkt in 

de begroting 2019. Het eerder gesignaleerde risico dat Prolander de lasten volledig zelf moet 

dragen is daarmee verdwenen. 

 
Vrijval taakstelling 

Uit de evaluatie en de bijbehorende formatie-analyse komt naar voren dat Prolander gelet op 

haar opgave qua formatie te krap in haar jas zit. Tevens wordt opgemerkt dat er geen één-op-

één relatie is tussen extra formatie en extra beschikbare grond voor inrichting. Prolander 

deelt deze opvatting. Echter, geconstateerd wordt dat er kwetsbaarheid is als het gaat om 

solofuncties met een hoge werkdruk in het hart van de organisatie die onderdeel zijn van de 

“ruggengraat” van Prolander. Deze posities zijn essentieel voor de uitvoering van ons 

programma en de bedrijfsvoering. Ook is sprake van risico inzake de verantwoording naar de 

provincies en aanvragen en verantwoorden van grote externe subsidies. Deze functies vragen 

veel specifieke kennis van zaken, hebben een structureel karakter en zijn moeilijk te vervullen 

via flexibele externe inhuur. Met het organisatieontwikkelplan is hiervoor tot eind 2018 

financieel reeds dekking. Vanaf 2019 vervalt de taakstelling en kunnen de “ruggengraat”-

functies structureel worden ingevuld.  

 

Geen nieuwe ICT-investeringen 

In eerdere jaren is als uitgangspunt genomen dat de reeds verrichte investeringen zich weer 

volledig als nieuwe investering gaan voordoen. Met ingang van de programmabegroting 2019 

wordt dit uitgangspunt los gelaten. Dit is gedaan omdat er bij het opstellen van de begroting nog 

onvoldoende gedetailleerd beeld bestond over de omvang van deze investeringen en de 

exploitatiegevolgen. Vooralsnog wordt in de programmabegroting 2019 geen rekening 

gehouden met nieuwe investeringen.  
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Overigens is in het evaluatierapport wel aangedrongen op het versterken van de ICT-

ondersteuning bij Prolander en een Informatieplan te maken. Een dergelijk plan is momenteel 

niet aanwezig. In de bestuursvergadering van 6 maart 2018 is besloten om een Informatieplan 

op te stellen en dat over de nieuwe investeringen vanaf het jaar 2019 in het najaar van 2018 

een besluit volgt. De mogelijke financiële gevolgen voor de exploitatie zullen zich voordoen 

vanaf boekjaar 2020 en hebben geen gevolgen voor de programmabegroting 2019. 

 

Extra incidentele bijdragen provincies 

Het structurele evenwicht van de begroting is een belangrijke vereiste voor de toezichthouder 

en de financiële gezondheid van de bedrijfsvoeringorganisatie. Rekening houdend met alle 

eerder genoemde mutaties zou er echter sprake zijn van een begrotingstekort in de jaren 2019-

2021. In beginsel dienen deze begrotingstekorten te worden onttrokken vanuit de algemene 

reserve. De stand van de algemene reserve is echter niet toereikend om deze meerjarige 

tekorten te dekken.   

 

De provincies zijn bereid om extra incidentele bijdragen te leveren, waarmee structureel 

begrotingsevenwicht ontstaat. Voor het begrotingsjaar 2019 betekent dit een verhoging van de 

exploitatiebijdrage voor Drenthe, respectievelijk Groningen van € 401.649 en € 189.457; voor 

2020 van € 73.137 en € 34.499 en voor 2021 van € 16.508 en € 7.787. In 2022 kan de 

exploitatiebijdrage naar verwachting worden verlaagd met € 46.546 resp. € 21.956. 
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4. Meerjarenbegroting 2019-2022 

4.1. Overzicht van de meerjarenbegroting 2019-2022 

              6.593.009               6.383.424               7.052.237               7.322.015               7.380.643               7.524.749               7.660.419 

5.933.253              5.735.213                            6.145.730               6.596.344 6.812.302              6.946.021              7.071.082              

215.954                 249.729                                  249.729                  252.226 254.749                 257.296                 259.869                 

288.574                 298.482                                  280.778                  268.944 313.593                 321.432                 329.468                 

155.228                                  100.000                  376.000                  204.500 -                             -                             -                             

              1.580.740               1.778.080               1.728.018               1.759.085               1.292.436               1.236.298               1.182.566 

504.000                 504.000                                  504.000                  504.000 504.000                 504.000                 504.000                 

414.444                 427.500                                  427.500                  427.500 427.500                 427.500                 427.500                 

18.939                   33.000                                      20.000                    20.000 20.000                   20.000                   20.000                   

522.787                 613.580                                  576.518                  607.585 140.936                 84.798                   31.066                   

82.530                   50.000                                      75.000                    75.000 75.000                   75.000                   75.000                   

38.040                   100.000                                    75.000                    75.000 75.000                   75.000                   75.000                   

-                                                50.000                    50.000                    50.000 50.000                   50.000                   50.000                   

              8.173.749               8.161.504               8.780.255               9.081.099               8.673.079               8.761.047               8.842.985 

             -8.230.266              -8.232.837              -8.469.934              -8.988.599              -8.673.079              -8.761.047              -8.842.985 

-5.484.419             -5.594.107                          -5.594.107              -6.107.638 -5.893.246             -5.953.019             -6.008.695             

-2.586.990             -2.638.730                          -2.638.730              -2.880.961 -2.779.833             -2.808.028             -2.834.290             

-106.257                -                                             -237.097                              - -                             -                             -                             

-52.600                                               -                              -                              - -                             -                             -                             

             -8.230.266              -8.232.837              -8.469.934              -8.988.599              -8.673.079              -8.761.047              -8.842.985 

                  -56.517                   -71.333                  310.321                    92.500                              -                              -                              - 

-459.682                -                                             -310.321                   -92.500                              -                              -                              - 

                -516.200                   -71.333                              -                              -                              -                              -                              - 

Totaal baten

1. Personele kosten

1.1 Loonkosten

Meerjarenraming 2019-2022

3.4 Overige incidentele baten

2.3 Archiefkosten

2.4 Kapitaallasten investeringen

2.5 Externe deskundigen

2.6 Kantoorkosten

2.7 Onvoorzien

Totaal lasten

3.2 Bijdrage Groningen

Begroting

2022

Begroting

2021

3. Ontvangsten 

3.1 Bijdrage Drenthe

1.2 Aanvullende bedrijfsvoering 

1.3 Overige bijkomende kosten

1.4 Organisatieontw ikkeling

2. Materiele kosten

2.1 Huisvesting

2.2 Automatisering

Begroting

2020

Realisatie

2017

Begroting 2018 

na wijziging

Begroting

2019

3.3 Extra bijdrage PPO

Begroting 2018 

vóór wijziging

Saldo van baten en lasten

Mutatie in de reserves

Resultaat na mutatie reserves
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4.2. Toelichting op de begroting 2019 en de meerjarenbegroting  

Hieronder zijn ramingen van de prestaties zoals weergegeven in de meerjarenbegroting 2019-

2022 toegelicht. In paragraaf 3 zijn de achterliggende ontwikkelingen en motivering van deze 

ramingen toegelicht.  

4.2.1. Personele kosten 

Loonkosten (incl. toelagen) 

De omvang van de formatie van Prolander is gebaseerd op de deelnemersbijdrage zoals die is 

genormeerd vanuit de startformatie van 76,1 fte. In het bijgevoegde formatieoverzicht (bijlage 3) 

is de gehele formatie gespecificeerd per functie en bijbehorende salarisschaal. Voor de 

berekening van de salariskosten 2019 is uitgegaan van de normbedragen over het jaar 2018 

met daarbovenop een jaarlijkse indexatie van 2,5%.  

 

Bovenop de normbedragen is er sprake van diverse toelagen. Dit betreffen oude rechten van 

medewerkers die bij de overgang naar Prolander zijn mee over gegaan. Deze kosten worden 

eveneens geïndexeerd met 2,5%. Tevens wordt op grond van het nieuw ingezette beleid 

rekening gehouden met de meerjarige financiële gevolgen van het Generatiepact, de vrijval van 

de taakstelling van 5% en tot slot het beschikbaar stellen van middelen voor enkele kwetsbare 

functies. 

 

Aanvullende bedrijfsvoering 

Zoals overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomst worden de personele kosten 

jaarlijks geïndexeerd. Hierbij gaan we uit van het indexcijfer dat de provincie Drenthe hanteert. 

De provincie Drenthe rekent in haar meerjarenbegroting 2018-2021 met een jaarlijkse indexatie 

van 1% voor de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). De kosten voor de 

aanvullende bedrijfsvoering zijn met dit percentage geïndexeerd. Het gaat om de onderstaande 

taken en de daaraan gekoppelde jaarlijkse vergoeding. 

 

Dienstverleningsovereenkomst 
 

Boekjaar  
2019 

Boekjaar  
2020 

Boekjaar  
2021 

Boekjaar  
2022 

HRM dienstverlening 138.757 140.144 141.546 142.961 

Juridische dienstverlening 7.245 7.317 7.390 7.464 

Inkoopondersteuning 17.778 17.956 18.135 18.317 

KCC dienstverlening 22.176 22.397 22.621 22.848 

Communicatie dienstverlening 11.099 11.210 11.322 11.435 

DIV dienstverlening 55.173 55.725 56.282 56.845 

Totaal dienstverleningsovereenkomsten 252.226 254.749 257.296 259.869 

 

Overige bijkomende personele kosten 

Voor overige personele kosten begroten we een bedrag van 5% van de totale loonsom. Dit 

betreft de loonsom bestaande uit de normbedragen en toelagen, doch exclusief de lasten van 

het generatiepact en de middelen voor de kwetsbare functies. Onder andere opleidingskosten 

(2%), reiskosten en dienstkleding maken onderdeel uit van deze kosten.  
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Organisatieontwikkeling 

Het organisatieontwikkelplan is vastgesteld op 19 juni 2017 en loopt in principe tot eind 2019. 

De kosten ten behoeve van de organisatieontwikkeling zijn conform de bijbehorende 

vastgestelde begroting opgevoerd in de meerjarenraming 2019-2022.  

Voor de voortgang in de realisatie van het organisatieontwikkelplan wordt verwezen naar de 

Jaarstukken 2017. 

4.2.2. Materiële kosten 

Huisvesting 

Prolander heeft voor de huisvesting op de locaties Assen en Groningen een DVO afgesloten 

met de beide gastheren. Uitgaande van de werkelijke bezetting en mogelijkheden in de 

gebouwen is bepaald dat in het provinciehuis Drenthe 47 werkplekken worden gehuurd en in het 

provinciehuis Groningen 25 werkplekken worden gehuurd. Met de beide gastheren is een vast 

bedrag van € 7.000 per werkplek afgesproken. Deze kosten worden niet jaarlijks geïndexeerd. 

 

Automatisering 

Prolander heeft voor de ICT een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de provincie 

Drenthe. De vergoeding voor deze producten en diensten bedraagt € 4.500 per account per 

jaar. Voor de komende jaren gaan wij uit van 95 accounts per jaar. Het aantal van 95 accounts 

is gebaseerd op basis van de werkelijke afname op dit moment en de aanwezige prognose. De 

dienstverlening heeft betrekking op diverse ICT diensten. In deze begroting is geen rekening 

houden met additionele ICT buiten de DVO.  

 

Opslagkosten archief 

Prolander heeft de beschikking over een omvangrijk fysiek archief. Voor deze documenten 

wordt er aanvullende archiefruimte gehuurd. Deze huurkosten maken onderdeel uit van deze 

begrotingspost. Daarnaast worden er ook koerierskosten gemaakt om fysieke archiefstukken te 

verplaatsen tussen de twee locaties. Deze kosten zijn jaarlijks op vaste bedragen begroot en 

worden niet geïndexeerd. 

 

Kapitaallasten investeringen 

In de berekening van de kapitaallasten is enkel rekening gehouden met het afschrijven van de 

reeds verrichte investeringen en de al toegekende investeringskredieten. De investeringen 

worden afgeschreven conform de afschrijvingsrichtlijnen zoals vastgelegd in het financieel 

reglement Prolander. De kapitaallasten komen voort uit de onderstaande investeringen. 

 

Kapitaallasten 2019-2022 
 

Boekjaar  
2019 

Boekjaar  
2020 

Boekjaar  
2021 

Boekjaar  
2022 

ICT-investering (2015)             412.161                          -                          -                          -  

VRIS-investering (2015)               54.488                          -                          -                          -  

Project digitalisering (2016)               55.123                55.123                          -                          -  

ICT-investering (2016)                 1.016                  1.016                          -                          -  

ICT-investeringen (2017) 53.732 53.732 53.732                         -  

ICT-investeringen (2018)
7
               31.066                31.066                31.066                31.066  

__ 

7 Betreft het restantkrediet 2017. Op moment van schrijven dient het bestuur formeel de overheveling van 

het restant investeringskrediet nog goed te keuren bij het vaststellen van de jaarstukken 2017. 
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Totaal kapitaallasten 2019-2022             607.585              140.936                84.798                31.066  

 

Externe deskundigen 

Voor de controle van de jaarrekening heeft Prolander de opdracht gegund aan Ernst & Young. 

De contractperiode bedraagt vooralsnog drie jaar met een jaarlijkse vergoeding van €20.250. 

Naast deze kosten worden er ook aanvullende kosten geraamd voor juridische ondersteuning, 

ondersteuning voor onder andere aanbestedingen, btw en overige bedrijfsvoeringsadviezen. 

Voor deze kosten zijn jaarlijks vaste bedragen begroot. Deze kosten worden niet geïndexeerd. 

 

Kantoorkosten 

Voor de kantoorkosten is een vast bedrag geraamd. Deze kosten hebben onder andere 

betrekking op kantoorbenodigdheden, abonnementen, kosten betalingsverkeer, drukwerk, etc. 

 

Onvoorzien 

Voor onvoorzien is structureel een stelpost opgenomen van € 50.000 per jaar. 

4.2.3. Ontvangsten 

Bijdrage provincie Drenthe 

Conform de uitgangspunten worden de deelnemersbijdragen jaarlijks geïndexeerd met 2%. Voor 

de jaarschijven 2019, 2020 en 2021 is in de begroting 2018 al rekening gehouden met een 

inflatiepercentage van 2% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Jaarschijf 2022 dient nog 

te worden geïndexeerd met 2%. Dit levert een extra inkomst op van €118.730.  

Tevens wordt voor de jaren 2019-2021 een beroep gedaan op een (incidentele) extra bijdrage 

van de provincie Drenthe. De gevraagde bijdrage is gelijk aan het exploitatietekort. Het begrote 

tekort in de exploitatie is vermenigvuldigd met het deelnemerspercentage van 67,95%. 

Bijdrage provincie Drenthe 
 

Boekjaar  
2019 

Boekjaar  
2020 

Boekjaar  
2021 

Boekjaar  
2022 

Reguliere deelnemersbijdrage -5.705.989 -5.820.109 -5.936.511 -6.055.241 

Incidentele deelnemersbijdrage -401.649 -73.137 -16.508 46.546 

Totaal bijdrage provincie Drenthe -6.107.638 -5.893.246 -5.956.019  -6.008.695 

 

Bijdrage provincie Groningen 

Conform de uitgangspunten worden de deelnemersbijdragen jaarlijks geïndexeerd met 2%. 

Voor de jaarschijven 2019, 2020 en 2021 is in de begroting 2018 al rekening gehouden met 

een inflatiepercentage van 2% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Jaarschijf 2022 dient 

nog te worden geïndexeerd met 2%. Dit levert een extra inkomst op van €56.005.  

 

Tevens wordt voor de jaren 2019-2021 een beroep gedaan op een incidentele extra bijdrage 

van de provincie Groningen. De gevraagde bijdrage is gelijk aan het exploitatietekort. Het 

begrote tekort in de exploitatie is vermenigvuldigd met het deelnemerspercentage van 32,05%. 

 

Bijdrage provincie Groningen 
 

Boekjaar  
2019 

Boekjaar  
2020 

Boekjaar  
2021 

Boekjaar  
2022 

Reguliere deelnemersbijdrage -2.691.504 -2.745.334 -2.800.241 -2.856.246 

Incidentele deelnemersbijdrage -189.457 -34.499 -7.787 21.956 

Totaal bijdrage provincie Groningen -2.880.961 -2.779.833 -2.808.028 -2.834.290 
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Extra bijdrage PPO 

Met de provinciale opdrachtgevers kunnen aanvullende opdrachten overeengekomen worden 

waar een extra bijdrage tegenover staat. Of hiervan sprake zal zijn in 2019 en volgende jaren is 

niet bekend. Voorzichtigheidshalve zijn hiervoor geen baten geraamd. 

 

 

Overige incidentele baten 

Prolander heeft de mogelijkheid om in beperkte mate, en met instemming van beide colleges, 

vergelijkbare werkzaamheden uit te voeren voor andere overheidspartijen. Dit mag niet ten 

koste gaan van de realisatie van de beleidsopgave. In de situatie dat Prolander werken voor 

derden zal gaan uitvoeren worden de werkelijk gemaakte uren vermenigvuldigd met het 

bijbehorende uurtarief. De uitkomst hiervan wordt vervolgens in rekening gebracht bij derden. 

Deze uurtarieven worden jaarlijks vastgesteld. 

 

Er zijn voor de overige incidentele baten geen opbrengsten geraamd. Omdat deze opbrengsten 

onzeker zijn, is het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd. 

4.3. Toelichting verschillen jaarschijf 2019  

In onderstaand overzicht zijn de verschillen in de jaarschijf 2019 weergegeven. Dit betreft het 

verschil tussen de jaarschijf 2019 zoals vastgesteld in de programmabegroting 2018 en de 

jaarschijf 2019 zoals heden gepresenteerd in de meerjarenbegroting 2019-2022.  

 

Meerjarenraming  
 

Jaarschijf 2019 
(begroting 2018) 

Jaarschijf 2019 
(begroting 2019) 

Verschil 
2019 

          
1. Personele kosten              6.515.510               7.338.443                  822.933  

1.1 Loonkosten              5.878.593               6.596.344                  717.751  

1.2 Aanvullende bedrijfsvoering                  255.973                  252.226                     -3.747  

1.3 Overige bijkomende kosten                 305.944                  268.944                   -37.000  

1.4 Organisatieontwikkeling                   75.000                  204.500                  129.500  

2. Materiele kosten              1.778.080               1.759.085                   -18.995  

2.1 Huisvesting                 504.000                  504.000                              -  

2.2 Automatisering                 427.500                  427.500                              -  

2.3 Archiefkosten                   33.000                    20.000                   -13.000  

2.4 Kapitaallasten investeringen                 613.580                  607.585                     -5.995  

2.5 Externe deskundigen                   50.000                    75.000                    25.000  

2.6 Kantoorkosten                 100.000                    75.000                   -25.000  

2.7 Onvoorzien                   50.000                    50.000                              -  

TOTAAL Lasten              8.293.590               9.097.528                  803.938  

          
3. Ontvangsten              -8.397.493              -8.988.599                 -591.106  

3.1 Bijdrage Drenthe             -5.705.989              -6.107.638                 -401.649  

3.2 Bijdrage Groningen             -2.691.504              -2.880.961                 -189.457  

3.3 Extra bijdrage PPO                              -                             -                              -  

3.4 Overige incidentele baten                              -                             -                              -  

TOTAAL Baten             -8.397.493              -8.988.599                 -591.106  
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Mutatie in de reserves                             -                   -92.500                  -92.500 

          
TOTAAL Resultaat                -103.903                              -                  103.903  

 

In de toelichting zijn de verschillen tussen de jaarschijven 2019 op het niveau van prestatie 

toegelicht. Met de aanduiding ‘V/N’ is aangegeven of er sprake van een voor- of nadeel ten 

opzichte van de jaarschijf 2019 zoals vastgesteld in de programmabegroting 2018. Afwijkingen 

kleiner dan €10.000 worden daarbij niet toegelicht. 

4.3.1. Personele kosten 

Loonkosten Verschil V/N 

 €717.751 N 

De verschillen komen voort uit het nieuw ingezet beleid. Het nieuwe beleid is reeds in paragraaf 

3.2 toegelicht. De financiële gevolgen hebben betrekking op het generatiepact (€209.807), de 

vrijval van de taakstelling (€305.944) en tot slot het beschikbaar stellen van de middelen voor 

enkele kwetsbare functies (€202.000). 

 

Overige bijkomende kosten Verschil V/N 

 €37.000 V 

In 2019 is sprake van eenmalige verschuiving van een deel van het opleidingsbudget. Dit betreft 

een overheveling van het budget voor opleidingen in groepsverband zoals vermeld onder het 

thema “Kennis Delen” in het organisatieontwikkelplan. Dit wordt gedaan om inzicht te behouden 

op de voortgang op dit specifieke thema. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het 

begrotingsresultaat (zie toelichting organisatieontwikkelplan). 

Organisatieontwikkelplan Verschil V/N  

 €129.500 N  

Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2018 was het organisatieontwikkelplan  

nog niet gereed. De financiële uitwerking van het organisatieontwikkelplan is daarom niet juist in 

de meerjarenbegroting 2018-2021 opgenomen. Het budget voor 2019 is nu in overeenstemming 

met het vastgestelde organisatieontwikkelplan opgenomen. De extra lasten voor jaarschijf 2019 

worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve (€92.500) en door een verschuiving binnen de 

exploitatie (€37.000). 

4.3.2. Materiële kosten 

Archiefkosten Verschil V/N  

 €13.000 V  

Op basis van de realisatie in het boekjaar 2016 en het boekjaar 2017 blijkt dat de opslagkosten 

voor het archief lager waren dan begroot. Met ingang van boekjaar 2019 wordt het budget voor 

de opslagkosten naar beneden bijgesteld. De kosten worden vanaf 2019 structureel geraamd 

op €20.000. 

 

Externe deskundigen Verschil V/N  

 €25.000 N  

Op basis van de realisatie in het boekjaar 2016 en het boekjaar 2017 blijkt dat de kosten voor de 

inhuur van externe deskundigen hoger waren dan begroot. Met ingang van boekjaar 2019 wordt 

het budget voor de externe deskundigen naar boven bijgesteld. De kosten worden vanaf dan 

structureel geraamd op €75.000. 
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Kantoorkosten Verschil V/N  

 €25.000 V  

Op basis van de realisatie in het boekjaar 2016 en het boekjaar 2017 blijkt dat de kantoorkosten 

lager waren dan begroot. Met ingang van boekjaar 2019 wordt het budget voor de 

kantoorkosten naar beneden bijgesteld. De kosten worden vanaf dan structureel geraamd op 

€75.000. 

4.3.3. Bijdragen 

Bijdrage provincie Drenthe Verschil V/N  

 €401.649 V  

Rekening houdend met alle eerder genoemde mutaties is er sprake van een begrotingstekort. 

Om dit exploitatietekort te dekken wordt een beroep gedaan op een extra bijdrage van beide 

moeders. De extra bijdrage van de provincie Drenthe is gelijk aan het exploitatietekort 

vermenigvuldigd met het deelnemerspercentage (67,95%). 

 

 

Bijdrage provincie Groningen Verschil V/N  

 €189.457 V  

Rekening houdend met alle eerder genoemde mutaties is er sprake van een begrotingstekort. 

Om dit exploitatietekort te dekken wordt een beroep gedaan op een extra bijdrage van beide 

moeders. De extra bijdrage van de provincie Groningen is gelijk aan het exploitatietekort 

vermenigvuldigd met het deelnemerspercentage (32,05%). 

4.3.4. Mutatie reserves 

Mutatie reserves Verschil V/N  

 €92.500 V  

Betreft de onttrekking vanuit de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling ten behoeve van 

de uitvoering van het organisatieontwikkelplan in het boekjaar 2019. Ten tijde van het opstellen 

van de programmabegroting 2018 was het organisatieontwikkelplan nog niet gereed. De 

onttrekking uit de bestemmingsreserve was daardoor nog niet in de meerjarenbegroting 2018-

2021 opgenomen. 

 

4.4. Overhead 

Met ingang van de vernieuwing BBV is een inzicht in de overhead van de organisatie vereist. In 

het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV is aangegeven hoe het overzicht van overhead moet 

worden bepaald. Rekening houdend met het overheadbegrip achten wij een percentage van 

35% adequaat voor Prolander. 

4.4.1. Berekening overhead 

Het grootste deel van de overheadkosten bestaan uit de personele kosten die niet direct 

bijdragen aan het primaire proces. Naast de indirecte loonkosten betreffen dit ook de overige 

bijkomende kosten voor bijvoorbeeld opleidingen en de kosten voor de uitvoering van het 

organisatie-ontwikkelplan. Daarnaast bestaat de overhead uit de organisatie ondersteunende 

functies die worden ingekocht bij de provincies Groningen en Drenthe. Deze inkoop is 
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vastgelegd in de DVO en bestaan uit onder andere huisvesting, ICT, HRM, Juridische 

dienstverlening en inkoop.  

In deze paragraaf is een splitsing gemaakt tussen de overhead van Prolander en de overhead 

dat toebehoort aan derden (provincies Groningen en Drenthe). Het aandeel in de overhead is 

berekend op basis van de geprognosticeerde aantal uren zoals overeengekomen in de PPOV 

2018. Op de volgende pagina volgt de onderverdeling van de uren dat is gebruikt om het 

aandeel in de overhead te kunnen bepalen. 

Berekening totaal overhead in uren in percentage 

Totaal uren 2018 (incl. overhead):                  102.393  100% 

● Waarvan directe uren t.b.v projecten derden: 70.476 68,83% 

● Waarvan indirect (overhead): 31.917 31,17% 

 

Specificatie totaal overhead in uren in percentage 

Totaal indirecte uren:                    31.917  31,17% 

● Waarvan t.b.v. Prolander: 15.897 15,53% 

● Waarvan t.b.v. derden: 16.020 15,65% 

 
In bijlage 4 is de onderverdeling van de uren toegepast op de totale baten en lasten in de 

meerjarenraming. Om de eigen overhead voor Prolander te kunnen berekenen is de bijdrage 

van de provincies daarbij enkel vermenigvuldigd met het percentage van de overhead dat 

toebehoort aan derden (15,65%). Per saldo blijft dan de eigen overhead van Prolander over.    

4.4.2. Toelichting overhead 

Bij de oprichting van Prolander was het streven dat het percentage aan personele overhead 

maximaal 20% zou bedragen. In de programmabegroting 2019 bedraagt de personele overhead 

20,74%. Dit iets hogere percentage wordt veroorzaakt door de kosten van de uitvoering van het 

organisatie-ontwikkelplan. Vanaf 2020 daalt naar verwachting het overheadpercentage naar 

onder de 20% omdat de kosten van het organisatie-ontwikkelplan zich dan niet meer voordoen. 

Het aandeel materiële overhead bedraagt 9,04%. Samen met het percentage van de personele 

overhead komt het totaal uit op 29,78% (zie onderstaande tabel),  dit is ruim lager dan 35%.  

Overhead 
Prolander 

Begroting 2018 
na wijziging 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Totaal overhead             2.726.610             2.614.771             2.428.663             2.449.470             2.469.493  

Personele overhead            1.899.172             1.821.272              1.691.642              1.706.135              1.720.082  

Materiële overhead              827.438               793.499                737.021                743.335                749.411  

Totaal in % 31,05% 28,79% 28,00% 27,96% 27,93% 
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4.5. Overzicht van incidentele baten en lasten 

Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en 

lasten. Op die manier kan beoordeeld worden of en in hoeverre er sprake is van een sluitende 

begroting. Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich maximaal drie jaar 

achtereen voordoen. Wij hanteren de volgende uitgangspunten: 

 

 Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de 

termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende 

lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Budgetverschillen 

op activiteiten inzake structureel bestaand beleid kwalificeren wij dus als “structureel”. 

 Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd 

als het gaat om niet-structurele toevoegingen aan een bestemmingsreserve of dekking 

van incidentele lasten. In het overzicht is dit vertaald door naast de incidentele last ook 

de mutatie uit de reserve te presenteren. 

 Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een 

bestuursbesluit kwalificeren wij als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom 

(nog) langer is dan 3 jaar. Hiervan is sprake bij bijvoorbeeld projecten die langer dan 3 

jaar duren, maar waarvan wel bekend is dat die bijdrage op termijn stopt. 

 

De voor de programmabegroting 2019 begrote incidentele baten en laten zich als volgt te 

specificeren: 

 

Incidentele baten en lasten 
 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2018 2019 2020 2021 2022 

A. Incidentele baten 

● Incidentele extra bijdrage Drenthe                -   -401.649      -73.137      -16.508       46.546  

● Incidentele extra bijdrage Groningen                -   -189.457      -34.499        -7.787       21.956  

● Extra PPO projecten Groningen  -237.097                  -                 -                 -   -  

● Onttrekking reserve t.b.v. OOP  -258.296      -92.500                 -                 -                 -  

● Onttrekking t.b.v. exploitatietekort     -52.025                  -                 -                 -                 -  

Totaal incidentele baten  -547.418   -683.606   -107.636      -24.295       68.502  

B. Incidentele lasten 

● Kosten Organisatieontwikkeling    376.000     204.500                 -                 -                 -  
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● Kosten Generatiepact      66.668     209.807     271.151     246.392     209.012  

Totaal incidentele lasten    442.668     414.307     271.151     246.392     209.012  

Saldo incidentele baten en lasten  -104.750   -269.299     163.515     222.097     277.514  
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5. Uiteenzetting financiële positie 

5.1. Geprognosticeerde balans 2019-2022 

De geprognosticeerde balans hoeft niet dezelfde detailniveau te kennen als de balans die is 

voorgeschreven voor de jaarrekening. Wij hebben ervoor gekozen om de geprognosticeerde 

balans over de gehele periode van de meerjarenraming in de programmabegroting op te nemen.  

Naast de balans per 31 december 2017 is de (geraamde) balanspositie per 31 december 2018 

tot en met 2022 weergegeven. Aangezien de realisatie altijd afwijkt van de begroting zullen de 

balansposten in de (jaar)rekeningen 2018 t/m 2022 afwijken van de balansposten zoals 

opgenomen in deze begroting. De indeling van de balans is ingericht op basis van het Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV).  

Balans per 
31 december 

Realisatie 
2017 

Begroting  
2018  

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Activa 

Materiële vaste activa    1.316.639        864.385        256.800        115.864          31.066                   -  

Uitzettingen < 1 jaar    6.973.956     6.649.241     6.697.677     6.838.613     6.923.411     6.954.477  

Liquide middelen                  -                   -                   -                   -                   -                   -  

Overlopende activa           4.695            4.695            4.695            4.695            4.695            4.695  

Totaal activa    8.295.290     7.518.321     6.959.172     6.959.172     6.959.172     6.959.172  

Passiva 

Eigen vermogen    1.269.725        959.404        866.904        866.904        866.904        866.904  

● Algemene reserve       289.716        237.691        237.691        237.691        237.691        237.691  

● Bestemmingsreserve       463.809        205.513        113.013        113.013        113.013        113.013  

● Resultaat boekjaar       516.200                   -                   -                   -                   -                   - 

● Resultaat cumulatief                  -        516.200        516.200        516.200        516.200        516.200  

Vaste schulden > 1 jaar       933.297        466.649                   -                   -                   -                   -  

Vlottende schulden <1 jaar    3.444.845     3.444.845     3.444.845     3.444.845     3.444.845     3.444.845  

Overlopende passiva    2.647.423     2.647.423     2.647.423     2.647.423     2.647.423     2.647.423  

Totaal passiva    8.295.290     7.518.321     6.959.172     6.959.172     6.959.172     6.959.172  

5.2. Toelichting geprognosticeerde balans 2019-2022 

Materiële vaste activa 

Alle materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de 

inkoopprijs en eventuele bijkomende kosten), verminderd met de ontvangen subsidies, de direct 

gerelateerde bijdragen, de jaarlijkse afschrijvingslasten en de afwaarderingen wegens duurzame 

waardeverminderingen.  

 

De jaarlijkse afschrijvingen op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur 

(kortste van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de 

geactiveerde objecten en voorzieningen.  
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De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in financieel reglement Prolander. De 

afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode. De meerjarige ontwikkeling van 

de boekwaardes van de materiële vaste activa is onderstaande tabel weergegeven. 

 

Boekwaarde  
per 31 december 

Boekjaar  
2017 

Boekjaar  
2018 

Boekjaar  
2019 

Boekjaar  
2020 

Boekjaar  
2021 

Boekjaar  
2022 

ICT-investering (2015)       824.321        412.161                   -                   -                   -                   -  

VRIS-investering (2015)       108.977          54.488                   -                   -                   -                   -  

Project digitalisering (2016)       165.368        110.245          55.123                   -                   -                   -  

ICT-investering (2016)           3.047            2.032            1.016                   -                   -                   -  

ICT-investeringen (2017)       214.927        161.195        107.464          53.732                   -                   -  

ICT-investeringen (2018)                  -        124.264          93.198          62.132          31.066                   -  

Totaal boekwaarde    1.316.639        864.385        256.800        115.864          31.066                   -  

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen de 

nominale waarde. Deze balanspost bestaat voornamelijk uit de uitzetting in ’s Rijks schatkist 

(schatkistbankieren) en de debiteuren. In de geprognosticeerde balans wordt deze balanspost 

gebruikt als sluitpost voor het in evenwicht brengen van de activa en passiva. 

 

Liquide middelen 

Sinds eind december 2017 is de tussenrekening voor het schatkistbankieren bij de ABN-AMRO 

bank niet meer in gebruik. Nu worden dagelijks de overtollige banksaldi geautomatiseerd 

overgeheveld naar de schatkist van het Rijk. Eventuele tekorten op de bankrekening worden 

automatisch weer aangevuld tot nihil vanuit de Rijksrekening. Dit heeft tot gevolg dat er geen 

banksaldo aanwezig is op de balans. 

 

Overlopende activa 

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor de meerjarige balans is 

uitgegaan van een constante balanspositie in overeenstemming met de balanspositie per 31 

december 2017. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat volgend uit het overzicht van baten 

en lasten. Voor een overzicht van het verloop van reserveposities wordt verwezen naar de 

eerste bijlage. Het eventuele begrotingsresultaat staat gepresenteerd in het overzicht van de 

meerjarenbegroting 2019-2022. 

 

Vaste schulden 

De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het 

totaal van de gedane aflossingen. Deze post heeft volledig betrekking op de onderhandse lening 

bij de provincie Drenthe. Het oorspronkelijke bedrag van de lening bedraagt €1.866.594. Bij 

deze lening is sprake van een verschuldigd rentepercentage van 0%. In 2019 vindt de laatste 

aflossing plaats waardoor de lening ultimo 2019 niet meer voorkomt op de balans. 

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd 

tegen nominale waarde. Voor de meerjarige balans is uitgegaan van een constante 

balanspositie in overeenstemming met de balanspositie per 31 december 2017. 
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Overlopende passiva 

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor de meerjarige balans is 

uitgegaan van een constante balanspositie in overeenstemming met de balanspositie per 31 

december 2017. 

5.3. EMU-saldo 

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de 

gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het 

actuele jaar en het volgende jaar.  

De begroting van Prolander is opgesteld conform een (gemodificeerd) stelsel van baten en 

lasten. Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en 

uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese 

systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Als gevolg van Europese 

regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% 

van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de 

Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel.  

Het EMU-saldo van Prolander komt voor het begrotingsjaar 2019 uit op € 515.000. Het betekent 

dat in EMU-termen de uitgaven € 515.000 euro lager zijn dan de inkomsten, vooral als gevolg 

van het ontbreken van investeringen. Voor een overzicht van de berekening van het EMU saldo 

wordt verwezen naar bijlage 5. 

 

 



 

 Bijlagen 
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Bijlage 1 – Staat van reserves 

Deze bijlage omvat de staat van de reserves. De Jaarstukken 2017 vermelden een 

exploitatieresultaat van € 516.200. Volgens het bestemmingsvoorstel in de Jaarstukken 2017 

wordt van dit bedrag € 353.000 toegevoegd aan de Bestemmingsreserve 

organisatieontwikkeling en €163.200 aan de Algemene reserve. Het bestemmingsvoorstel van 

het resultaat 2017 is nog niet vastgesteld. 

 
Algemene reserve (weerstandsvermogen) 

Prestatiedoelstelling: Opvangen financiële risico’s 

Doel: De algemene reserve vormt het financieel weerstandsvermogen voor 

het opvangen van financiële risico’s en onvoorziene ontwikkelingen in 

de bedrijfsvoering. 

Looptijd :  Ingesteld op 1 januari 2016 en is doorlopend. 

Norm: Maximaal 10% van de structurele baten. Voor boekjaar 2022 is het 

maximum vastgesteld op €891.149 (10% van €8.911.487). 

  

Verloop: 

 

Boekjaar Stand 1/1 Storting Onttrekking Stand 31/12 

2018 289.716 - -52.025 237.691 

2019 237.691 - - 237.691 

2020 237.691 - - 237.691 

2021 237.691 - - 237.691 

2022 237.691 - - 237.691 

De stand per 1-1-2018 sluit aan met de eindstand van de Algemene reserve in de Jaarstukken 

2017. 

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling 

Prestatiedoelstelling: Dekking organisatieontwikkelplan 

Doel: Het dekken van de voornamelijk incidentele meerjarige lasten zoals 

vastgesteld in het organisatieontwikkelplan. 

Looptijd :  16 juni 2017 tot en met 31 december 2019 

Norm: Voor de bestemmingsreserve geldt geen norm. 

  

Verloop8: 

 

Boekjaar Stand 1/1 Storting Onttrekking Stand 31/12 

2018 463.809 - -258.296 205.513 

2019 205.513 - -92.500 113.013 

2020 113.013 - - 113.013 

2021 113.013 - - 113.013 

2022 113.013 - - 113.013 

__ 

8 De eindstand in de bovenstaande tabel ontstaat doordat de middelen voor een DMS in het OOP 

vooralsnog niet zijn aangewend. 
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Bijlage 2 – Berekening financiële kengetallen 

 
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen) 
 

(A+B+C-D-E-F-G)/H * 100% 
 

Realisatie
2017 

Begroting
2018 

Begroting 
2019 

A. Vaste schulden      933.297       466.649                  -  

B. Netto vlottende schuld   3.444.845    3.444.845    3.444.845  

C. Overlopende passiva   2.647.423    2.647.423    2.647.423  

D1. Financiële vaste activa                 -                  -                  -  

D2. Financiële vaste activa                 -                  -                  -  

E. Uitzettingen   6.973.956    6.649.241    6.697.677  

F. Liquide middelen                 -                  -                  -  

G. Overlopende activa          4.695           4.695           4.695  

H. Totale baten (excl. mutatie reserves)   8.245.117    8.469.934    8.988.599  

Netto schuldquote 0,57% -1,12% -6,79% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 0,57% -1,12% -6,79% 

 

Solvabiliteit 
 

(A/B) * 100% 
 

Realisatie 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

A. Eigen vermogen 1.269.725 959.404 866.904 

B. Totaal passiva 8.295.291 7.518.321 6.959.172 

Solvabiliteitsratio 15,31% 12,76% 12,46% 

 

Structurele exploitatieruimte 
 

((B-A)+(D-C))/€ * 100% 
 

Realisatie 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

A. Structurele lasten 8.019.284 8.337.587 8.666.792 

B. Structurele baten 8.088.833 7.922.516 8.304.993 

C. Structurele toevoegingen aan reserves - - - 

D. Structurele onttrekkingen aan reserves - - - 

E. Totaal saldo baten (excl. mutatie reserves) 8.245.117 8.469.934 8.988.599 

Structurele exploitatieruimte 0,84% -4,90% -4,03% 

 
Solvabiliteit na correctie rekeningcourantverhouding deelnemers 
 

(A/B) * 100% 
 

Realisatie 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

A. Eigen vermogen 1.269.725 959.404 866.904 

B. Totaal passiva (-/- rekeningcourantverhouding) 4.921.206 4.144.236 3.585.087 

Solvabiliteitsratio 25,80% 23,15% 24,18% 
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Bijlage 3 – Formatieoverzicht Prolander 

 
Functiebenaming Prolander 

 

Schaal 

Prolander 

Omvang 

FTE 

Managementassistent 6 1,8 

Medewerker concern-/projectenadministratie 7 3,4 

Medewerker Beleidstoepassing (o.a. medewerker KCC) 8 2 

Technisch projectmedewerker 8 1 

Adviseur cartografische en geografische informatie 9 1,5 

Medewerker beleidsondersteuning (subsidies, adviseur Natuurwetgeving) 9 2 

Medewerker beleidsondersteuning (gebiedsondersteuning) 9 9,6 

Medewerker beleidsondersteuning (grond) 9 2 

Medewerker beleidsuitvoering (gebiedsontwikkeling) 10 14,2 

Medewerker beleidsuitvoering (grond) 10 5 

Functioneel beheer 10 1 

Senior adviseur cartografische en geografische informatie 10 1,5 

Adviseur communicatie 10 1 

Financieel specialist concernadministratie 10 1,5 

Adviseur financiële organisatiebesturing 11 2 

Medewerker beleid en uitvoering  (grond) 11 2 

Medewerker beleid en uitvoering  (subsidies, adviseur Natuurwetgeving) 11 1,5 

Medewerker beleid en uitvoering  (Hydrologie/water) 11 1 

Medewerker beleidsresultaten (Ruimtelijk ontwerp) 11 1,5 

Medewerker beleid en uitvoering  (Aanbesteden/Contractvormen) 11 1,5 

Medewerker projectresultaten/projectleider (Ecologie/natuur) 11 1,5 

Medewerker beleidsresultaten (Projectleider) 11 1,5 

Medewerker projectresultaten/projectleider 11 4,8 

Medewerker beleidsresultaten (gebiedsontwikkeling) 11 2 

Medewerker beleidscoördinatie 12 1,5 

Juridisch medewerker beleidsstrategie 12 1 

Medewerker projectcoördinatie/projectleider 12 2,8 

Teamleider 13 3 

Programmamanager 14 1 

Directeur 15 0,5 

TOTAAL 76,6 
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Bijlage 4 – Gedetailleerd overzicht overhead 

 

Overhead 2018-2022 
 

Aandeel  
overhead 

Begroting 2018 na 
wijziging 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

                

1. Personele kosten               2.822.197                2.781.822                2.691.809                2.743.878                2.793.470  

1.1 Loonkosten 31,17%               1.915.690                2.056.152                2.123.468                2.165.149                2.204.132  

1.2 Aanvullende bedrijfsvoering  100%                  249.729                   252.226                   254.749                   257.296                   259.869  

1.3 Overige bijkomende kosten 100%                  280.778                   268.944                   313.593                   321.432                   329.468  

1.4 Organisatieontwikkeling 100%                  376.000                   204.500                               -                               -                               -  

2. Materiele kosten               1.229.585                1.239.269                1.093.810                1.076.311                1.059.562  

2.1 Huisvesting 100%                  504.000                   504.000                   504.000                   504.000                   504.000  

2.2 Automatisering 100%                  427.500                   427.500                   427.500                   427.500                   427.500  

2.3 Archiefkosten 100%                    20.000                     20.000                     20.000                     20.000                     20.000  

2.4 Kapitaallasten investeringen 31,17%                  179.707                   189.391                     43.931                     26.432                       9.684  

2.5 Externe deskundigen 31,17%                    23.378                     23.378                     23.378                     23.378                     23.378  

2.6 Kantoorkosten 100%                    75.000                     75.000                     75.000                     75.000                     75.000  

2.7 Onvoorzien 0%                              -                               -                               -                               -                               -  

Totaal lasten               4.051.782                4.021.091                3.785.619                3.820.189                3.853.031  

                

3. Ontvangsten               -1.325.172               -1.406.320               -1.356.955               -1.370.718               -1.383.538  

3.1 Bijdrage Drenthe 15,65%                 -875.232                  -955.577                  -922.034                  -931.386                  -940.096  

3.2 Bijdrage Groningen 15,65%                 -412.845                  -450.744                  -434.922                  -439.333                  -443.442  

3.3 Extra bijdrage PPO 15,65%                   -37.095                               -                               -                               -                               -  

3.4 Overige incidentele baten 0%                              -                               -                               -                               -                               -  

Totaal baten              -1.325.172               -1.406.320               -1.356.955               -1.370.718               -1.383.538  

                

Saldo overhead Prolander               2.726.610                2.614.771                2.428.663                2.449.470                2.469.493  
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Bijlage 5 – Berekening EMU saldo 

 

 
 

  

2018 2019 2020

Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1 -310 -93

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 577 608 141

3

4 124

5

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7

8 Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties

met derden betreffen

10

11 Verkoop van effecten:

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

143 515 141Berekend EMU-saldo

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 

genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 

reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 

overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie 

en niet verantwoord op de exploitatie

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval 

van voorzieningen ten bate van de exploitatie

Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans 

worden geactiveerd

Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., 

alleen transacties met derden niet op de exploitatie 

verantwoord

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 

(zie BBV, artikel 17c)

Volgens begroting 

2018 na 

vastgestelde 

wijziging

Volgens begroting 

2019

Volgens 

meerjarenraming 

in begroting 2019

ja nee ja nee ja neeja nee ja nee ja nee



 

 

 

Programmabegroting Prolander 2019  

 

9-4-2018 I versie ontwerp 50 van 51 

 

Bijlage 6 – Overzicht taakvelden 

Met de laatste wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is 

de wijze waarop de informatie voor derden wordt verstrekt gewijzigd. In de bijlage dient een 

overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld te worden opgenomen. Met deze 

bijlage wordt aan die plicht voldaan. 

Overzicht taakvelden 
 
 

Begroting 
2019 

Lasten Baten Saldo 

0. Algemene dekkingsmiddelen     4.071.091    -1.498.820      2.572.271  

0.5 Overige baten en lasten          50.000                       -           50.000  

0.6 Overhead     4.021.091    -1.406.320      2.614.771  

0.8 Mutatie reserves                      -          -92.500          -92.500  

0.9 Resultaat                      -                       -                       -  

1. Bestuur          20.250                       -           20.250  

1.1 Provinciale Staten          20.250                       -           20.250  

5. Natuur     4.989.759    -7.582.279    -2.592.520  

5.1 Natuurontwikkeling     4.481.126    -6.809.376    -2.328.250  

5.2 Beheer natuurgebieden        508.633        -772.903        -264.270  

Totaal taakvelden     9.081.099    -9.081.099                       -  
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Bijlage 7 – Lijst met afkortingen 

 

 

Afkorting Volledige omschrijving afkorting 

AO Administratieve Organisatie 

Arbo Arbeidsomstandigheden 

Bado Besluit accountantscontrole decentrale overheden 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording (wetgeving) 

btw Belasting toegevoegde waarde 

DIV Documentaire Informatie Voorziening 

DLG Dienst Landelijk Gebied 

DVO Dienstverleningsovereenkomst(en) 

EBS E-Business Suite (financieel systeem) 

EZ Economische Zaken 

fte fulltime-equivalent 

GEO diensten Geografische diensten 

GIS Georgrafisch informatiesysteem 

GR Gemeenschappelijke Regeling 

ha Hectare 

HRM Human Resource Management 

HR-systemen Human Resource-systemen 

ICT Informatietechnologie 

KCC Klantcontactcentrum 

NNN Nationale Natuurnetwerk 

OOP Organisatieontwikkelplan 

P&C-cyclus Planning- en controlcyclus 

PAS Programma Aanpak Stikstof 

PIOFACH 

 

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, 

Automatisering/Administratie, Communicatie en Huisvesting (overhead) 

PMV Provinciale Maandverantwoording 

PPO's Provinciale Prestatieovereenkomst(en) 

PPOV's Provinciale prestatieovereenkomst verantwoording 

VRIS Vastgoedregistratiesysteem 

Wet fido Wet financiering decentrale overheden 

WNT Wet normering topinkomens 
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Geachte heer, mevrouw,

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de Evaluatie Prolander 2016-2017 mel
bijbehorende formatie-analyse. Onderstaand geven wij onze reactie op de conclusies en
aanbevelingen van de evaluatie. Op basis hiervan hebben wij enkele besluiten genomen,
met expliciet aandacht voor personeel, ICT en generatiepact. Wij geven u ter oveniveging
deze brief en de evaluatie Prolander door te geleiden aan uw staten.

Vooraf
De basis van deze evaluatie is de afspraak bij de oprichting van de GR Prolander zoals
vastgelegd in het bedrijfsplan: minimaal eenmaal per collegeperiode een evaluatie en de
eerste keer in 2017 . Voor deze eerste evaluatie is gekozen voor uitvoering door een team
van medewerkers van de beide provincies, aangevuld met een medewerker van Audit
Associates en voor de formatie-analyse ondersteund vanuit RoyalHaskoning-DHV. Wij
constateren dat het evaluatierapport goed weergeeft wat de stand van zaken is bij
Prolander en wat voor de komende jaren de aandachtspunten zijn.

Conclusies evaluatie
Wij hebben kennisgenomen van het feit dat uit de evaluatie is gebleken dat de oprichting
van Prolander wordt gezien als "een goede zet". Prolander komt naar voren als een GR
die in haar eerste twee jaar aan de verwachtingen heeft voldaan en "buiten" mooie
resultaten boekt. Er ligt een prima basis voor een goede samenwerking met beide
provincies en de verdere ontwikkeling van Prolander. Er staat een bevlogen organisatie
met een prettige werksfeer, die met veel enthousiasme aan de opgave werkt, zich inspant
om haar ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers adequaat te informeren, die
aanstuurbaar is en zichzeft probeert te verbeteren. Bij die verbeteringen wordt blijkens de
evaluatie samen met de provincies "aan de goede knoppen gedraaid".

Aanbevelingen evaluatie en bestuursbesluiten
Er gaat dus veel goed, maar het evaluatierapport bevat ook aanbevelingen. Deze sluiten
nauw aan op de koers van het Organisatie-ontwikkelplan (OOP) van Prolander, zoals juni
2017 vastgesteld. ln het evaluatierapport wordt de lijn vanuit het OOP bestendigd als het
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gaat om programmasturing en projectmatig werken, kwetsbare functies en lCT. Wij nemen

de conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport over. Prolander zal samen met

de provincies blijven inzetten op verder professionaliseren van programma-sturing en

projectmatig werken, inclusief door-ontwikkelen van een goede relatie tussen

opdrachtgever en opdrachtnemer.

Drie belangrijke aanbevelingen uit de evaluatie hebben betrekking op:

1. Ruggengraatfuncties en flexibiliteit: de risico's die samenhangen met de

kwetsbaarheid van een aantal cruciale solofuncties en de wens om flexibel in te

kunnen spelen op de fluctuaties vanuit opgave;

2. ICT versterking: de ICT-ondersteuning die bij Prolander thans onvoldoende

toekomstbestendig is;

3. Generatiepact: de financiële positie van Prolander die mede door de gevolgen van

het generatiepact niet als sterk valt te kenschetsen.

ln onze vergadering van 6 maart jl. hebben wij besluiten genomen in relatie tot deze drie

aanbevelingen. Onderstaand worden deze besluiten per aanbeveling nader toegelicht.

Aan het eind van deze notitie wordt inzicht gegeven in de financiële consequenties van de

bestuursbesluiten alsmede de financiële dekking.

1. Ruggengraatfuncties en flexibiliteit
Uit de evaluatie en de bijbehorende formatie-analyse komt naar voren dat Prolander gelet

op haar opgave formatief krap in haar jas zit. Ook wordt geconstateerd dat er

kwetsbaarheid is als het gaat om solofuncties in de "ruggengraat" van Prolander. Deze

posities zijn essentieel voor de uitvoering van het programma en de bedrijfsvoering. Ook is

thans door deze kwetsbaarheid sprake van risico's inzake de verantwoording naar de

provincies en inzake aanvraag/verantwoording van grote externe subsidies (in 2017 circa

€ 30 mln LIFE/PoP/Vvaddenfonds). Deze functies vragen veel specifieke kennis, hebben

een structureel karakter en zijn moeilijk te vervullen via flexibele externe inhuur. Vanuit het

OOP is hiervoor tot eind 2018 financiële dekking beschikbaar en daarmee is tijdelijk

invulling gegeven aan deze functies. Voor 2019 en volgende jaren bestaat thans geen

dekking.

Besluit: wij hebben besloten dat, gelet op de risico's voor de beide provincies, de volgende

vier functies structureel mogen worden ingevuld:
. Programmamanager;
. Grondstrateeg;
. Financieringsdeskundige (subsidieverwerving);
. Seniorprojectcontroller.

lnzake flexibiliteit wordt in het evaluatierapport en met name de bijbehorende formatie-

analyse aangegeven dat er functies zijn waarvoor tijdelijke extra inzet wenselijk kan zijn en

waarbij uitwisseling met de beide provincies een mogelijke invulling is. Wij sluiten ons daar
graag bij aan en hebben Prolander gevraagd dit te relateren aan de meerjarige PPO-

opgave. Het gaat op dit moment bijvoorbeeld met name om een jurist, een hydroloog, een

applicatiebeheerder ICT en capaciteit voor ecologie (N2000-PAS).

Tot slot zijn er capaciteitsvraagstukken bij grond, waar de wens bestaat om snel en

adequaat te kunnen reageren op incidentele kansen in de grondmarkt. Het kan dan gaan

om een 'dealmaker'bij complexe transacties en/of extra capaciteit wanneer de markt hier
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om vraagt. Wij scharen ons achter de suggestie uit het evaluatierapport om dit mogelijk te
maken door samen met de provincies in het kader van de jaarlijkse PPO's te onderzoeken
wanneer en op welke wijze aanvullende capaciteit nodig is en op welke wijze dat dan kan
worden georganiseerd. Te denken valt aan capaciteit vanuit de provincies en mogelijk
inzet van programmageld.

Financieel gaat het bij deze personele aspecten om het volgende:

20222021202020't9

Effect op be groti ngvesulta at:

Vrijwl taakstelling 5%: oplossing raste kem kwetsbare functies
Flexibele middelen kwetsbare functies

306.000
202.000
508.000

314.000
202.000
516.000

321.000
202.000
523.000

329.000
202.000
531.000

2. IGT-versterking
ln het evaluatierapport wordt aangegeven dat versterking van de |CT-ondersteuning bij
Prolander noodzakelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld om digitaal archiveren (DMS):
Prolander moet overschakelen van digitale opslag van werkbestanden naar digitaal
archiveren (voldoen aan de archiefwet). Daarnaast is een systeem voor Customer
Relationship Management (CRM) zeer wenselijk om de vele honderden keukentafel-
gesprekken per jaar inclusief statusinformatie vast te kunnen leggen, die informatie te
kunnen delen en via zoekfuncties te kunnen rapporteren. ln het evaluatierapport is ter
zake gewezen op "een moeizame informatievoorziening rond grondverwerving". Tot slot is

digitale sturing gewenst om intern te komen lol operational excellence en om de beide
provincies goed van informatie te kunnen voorzien. ln het evaluatierapport wordt
geadviseerd te starten met het maken van een lnformatieplan. Een dergelijk plan is

momenteel bij Prolander niet aanwezig.

Besluit: wij hebben besloten Prolander te vragen een lnformatieplan op te stellen en dit
plan met de daaruit voortvloeiende acties en eventueel benodigde extra financiële ruimte
aan het bestuur voor te leggen. Zo nodig kan dit najaar 2018 leiden tot een voorstel tot
een aanvullende exploitatiebijdrage en begrotingswijziging voor 201 9.

3. Generatiepact
Aangezien Prolander de arbeidsvoorwaarden van Drenthe volgt, is het generatiepact bij
Prolander van toepassing. Prolander gaat uit van 100% herbezetting aangezien er sprake
is van een stevige opdracht. Daarnaast is uitgangspunt een 10% kostenreductie bijhet
aannemen van vervangend personeel. Voor de financiering van het generatiepact is voor
2018 reeds een oplossing gevonden binnen de bestaande middelen (gewijzigde begroting
2018). Voor de periode vanaf 2019 was dat niet het geval.

Besluit: wij hebben besloten dat bij de concrete uitvoering van het Generatiepact bij
Prolander wordt uitgegaan van 100% herbezetting en dat (ingaande 2019) de financiering
voor rekening komt van de beide eigenaren.
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Financieel betekent dit het volgende

2022202120202019
Generatiepact netto kosten bij 100% herbezetten 210.000 271.000 246.000 209.000

Financiële consequenties en dekking
De bovengenoemde besluiten omtrent kwetsbare functies en het generatiepact hebben

financiële consequenties die zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2019. Dit leidt in totaal

tot het volgende financiële beeld:

Autonome ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen

Generatiepact

Vrijval taakstelling 5%

Geen nieuwe ICT investeringen zonder

informatieplan

Flexibele middelen kwetsbare functies

lncidentele extra bijdrage provincie Drenthe

lncidentele extra bijdrage provincie Groningen

-r03.903

-16.747

120.650

209.807

305.944

-5.995

202.000

-401.649

-l89.457

120.650

-185.840

-20.623

206.463

271.151

313.592

-472.644

202.000

-73.137

-34.499

206.463

-192.112

-24.635

216.747

246.392

321.432

-528.782

202.000

-16.508

-7.787

216.747

-192.112

-34.356

226.468

209.012

329.468

-582.514

202.000

46.546

21.956

226.468

De nieuwe ontwikkelingen leiden met de inzet van de meerjarige begrotingsruimte van

Prolander en zonder incidentele extra bijdragen vanuit de provincies, tot een tekort in de
jaren 2019 tot en met 2021 . Voor het begrotingsjaar 2019 is daarom een verhoging

noodzakelijk van de exploitatiebijdrage vanuit Drenthe respectievelijk Groningen van

€ 401.649 en € 189.457; voor 2020 van€.73.137 en € 34.499 en voor 2021 van € 16.508

en € 7 .7BT . ln 2022 kan de exploitatiebijdrage worden verlaagd met € 46.546

respectievelijk € 21 .956.

Hierbij merken wij op dat zodra naar verwachting in het najaar van 2018 het informatieplan

zal zijn vastgesteld, een besluit kan worden genomen over extra |CT-investeringen. De

hieraan verbonden kapitaallasten leiden tot extra jaarlijkse lasten vana'| 2020, waarvoor
een aanpassing van de exploitatiebijdrage aan Prolander noodzakeliik zal ziin.

Met de hierboven genoemde extra bijdragen vanuit de provincies is de Ontwerpbegroting

2019 in evenwicht. Verder is hiermee de financiële kwetsbaarheid zoals in het

evaluatierapport genoemd, inmiddels geen aanleiding meer tot nadere besluitvorming.

Ook is de weerstandcapaciteit in een goede verhouding met de te verwachten risico's.

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Meerjaren beg roti n g 201 9-2022

M eerjaren pers pect i ef 2O'l 9-2022

Meerjaren beg roti n g 2019-2022

Nieuwe ontwi kkeli n gen 2019-2022 Begroting
2022

Begroting
2019

Begroting
2420

Begroting
2021

Effect op begroti ngsresu ltaat
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Tot slot
De belangrijkste aandachtspunten voor Prolander zoals die voor de komende jaren uit de

evaluatie naar voren komen, zijn hiermee benoemd en van een passende oplossing
voorzien, inclusief de benodigde financiële dekking. Wij zien hiermee de toekomst van
Prolander met vertrouwen tegemoet.

Hoogachtend,

Bestuur Prolander,

---\

Dhr. C. Bijl, voorzitter Mw. E.M. van Everdíngen, secretaris

Bijlage: Rapport evaluatie Prolander 2016-2017
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1, lnleiding

Dit hoofdstuk legt uit wat er precies wordt onderzocht en waorom. U leest de aonleiding en relevante

ochtergrondinformatie. Ook de oonpak en kwaliteitsborging von het onderzoek worden behandeld.

1.1 De ontstaansgeschiedenis van Prolander

ln opdracht van de provincies Groningen en Drenthe geeft Prolander uitvoering aan de opgaven in het landelijk
gebied. Zo heeft ze de opdracht om voor beide provincies de grote opgave in het landelijk gebied met betrekking

tot het Natuur Netwerk Nederland, waaronder Natura 2000, te realiseren.

Prolander is in 2016 als gemeenschappelijke regeling (GR) opgericht door de provincies Drenthe en Groningen (de

deelnemers). Daarvoor is Prolander een jaar actief geweest voor beide provincies in een construct waarin

Prolander een onderdeel was van de ambtelijke structuur van de provincie Drenthe. De huidige teamstructuur van

Prolander is daar min of meer nog een relictvan. Er is gekozen voor een lichte vorm van samenwerking: de in de

wet genoemde uitvoeringsorganisatie (UO). Prolander heeft voor deze provincies de taken overgenomen die de

(opgeheven) Rijksdienst Dienst Landelijk Gebied voor de provincies uitvoerde. De keuze voor samenwerking had

een meervoudige motivering. Als robuustheid, kwaliteit, kostenbesparing en focus op uitvoering (op enige afstand

van de deelnemers).

Jaarlijks vertalen de provincies de beleidsopgave in een provinciale prestatieovereenkomst. De provincies zijn als

beleidsmaker, regisseur en opdrachtgever voor natuur en plattelandsagenda eindverantwoordelijk voor het beleid

en de uitvoering. Prolander werkt als uitvoerende partij en zet het beleid van de provincies om in concrete

resultaten. De provincies zijn én eigenaar én opdrachtgever van Prolander.

L2 De aanleiding van het onderzoek

ln het bedrijfsplan Prolander is opgenomen dat toetsing en evaluatie van de GR minimaal eenmaal in een

collegeperiode plaatsvindt. De eerste keer in 2017. Dit op verzoek van de provinciale staten. Voor het eerst, twee
jaar naar de start, wordt nu de GR geëvalueerd.

1.3 Het doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het functioneren van de Prolander waaronder de

governancestructuur, de beleidsprestaties (doeltreffendheid) en de bedrijfsvoering (doelmatigheid) sinds haar

oprichting in maart 2015 (per 2016 als GR).

Aanvullend wordt opgemerkt dat de evaluatie vanzelfsprekend rekening houdt met het feit dat de organisatie pas

twee jaar geleden is gestart en zich nog in een vroege fase van ontwikkeling bevindt. Daarom moet de toetsing

vooral ook gezien worden als een tussentijdse evaluatie op de mate van ontwikkeling naar het gewenste beleid en

de bedrijfsdoelstellingen. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de verschillen tussen de twee

deelnemers (als eigenaren en opdrachtgevers): Drenthe en Groningen.

7.4 De hoofd- en deelvragen

De opsomming van de evaluatieonderwerpen heeft twee dimensies. Enerzijds toetst het werking van de

verhoudingen tussen deelnemers (in hun rol als eigenaren en opdrachtgevers) én Prolander. ls de gekozen vorm

en de uitwerking daarvan passend? Anderzijds toetst het de doeltreffendheid (op de beleidsprestaties) en

doelmatigheid van de organisatie Prolander en de wijze en snelheid waarop zij toewerkt naar haar

organisatiedoelstellingen.
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Het definitieve bedrijfsplan Prolander (publicatie 2015) en de besluiten van de twee provinciale staten geven het

onderzoek voldoende kaders mee om het onderzoek op te baseren en om het vorm te geven. De vorm is vooral

een kwalitatief onderzoek, waarbij Prolander en deelnemers worden betrokken.

Hoofdvraag van de evaluatie:

Wat is de stand van zaken en de voortgang met betrekking tot de prestaties en bedrijfsdoelstellingen van de

gemeenschappelijke regeling (bedrijfsvoeringsorganisatie) Prolander en tot welke ontwikkel- en leerpunten (in

de vorm van aanbevelingen) leidt dat voor de bestuurlijke aansturing en voor de bedrijfsvoering van Prolander.

Om deze centrale onderzoeksvraag te beantwoorden is een aantal deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen

komen voort uit de onderdelen die volgens de opdrachtgevers meegenomen moeten worden in de evaluatie. De

deelvragen zijn onderverdeeld naar de categorieën sturing en toezicht, doeltreffendheid, doelmatigheid en

contin uìteit.

Deelvragen

Sturing en toezicht

a. ls er noodzaak tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling om beter aan te sluiten bij de

gewenste manier van werken van de deelnemers (i.c. het beleid op verbonden partijen) en Prolander?

b. ls het aan Prolander verstrekte mandaat voldoende werkbaar voor Prolander?

c. ln hoeverre voldoet -in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer- de huidige operationele werking

afgezet tegen de sturingsbehoefte bij de deelnemers en Prolander?

d. Geeft Prolander voldoende informatie aan de deelnemers om hun eigenaarsrol en

opdrachtgeverschap vorm te geven en (naar PS) te verantwoorden?

Doeltreffendheid van Prolander

e. ln welke mate heeft Prolander voldaan aan de in prestatieovereenkomsten overeengekomen

prestaties binnen het daarvoor verstrekte mandaat, de opdrachten en de financiële middelen?

f. Heeft Prolander voldoende oog voor relevante beleidsontwikkelingen bij de deelnemers, het Rijk,

Europa en anderszins?

g. ln hoeverre wordt gewaardeerd en heeft Prolander een bijdrage geleverd aan de beleidsontwikkeling

bij de deelnemers (big-8)

Doelmatigheid en continuìteit

h. ln welke mate is Prolander sinds de oprichting in staat gebleken en blijkt zij nu in staat te ¡nvesteren in

de doelmatige taakuitvoering en bedrijfsvoering zoals vastgelegd in de organisatiedoelstellingen in

haar bedrijfsplan?

i. ln hoeverre kan Prolander volgens de respondenten [in de toekomst] haar taken binnen de financiële

en personele (kwalitatief en kwantitatief) kaders uitvoeren?
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Reikwìjdte en beperk¡ngen van het onderzoek

De evaluatie richt z¡ch op de werking van de aansturing en verantwoording volgens het gekozen model, de

geleverde prestaties, de bedrijfsvoeringdoelen (zoals de nieuwe werkwijze en projectmatig werken) en

organisatiedoelen (identiteit en rolbesef, bestuurlijke sensitiviteit, functiehuis op orde) in het bedrijfsplan. Het

onderzoek richt zich niet op het gevoerde algemeen beleid ten aanzien van verbonden partijen bij de deelnemers

en ook niet op de interne organisatie van de deelnemers, met dien verstande dat wel de 'output' van de

eigenaarsrol (de mate van sturing) en de opdrachtgeversrol (als helder formuleren van opdrachten) wordt
getoetst. Het onderzoek verzamelt kwantitatief de mening van de diverse respondenten. Gestructureerd naar

scores.

En is verder kwalitatief van aard door een mix van analyses van vragenlijsten en daarop verdiepende

vraaggesprekken. Het onderzoek is geen'experttoets'op bijvoorbeeld de organisatiestructuur, -omvang,

procesbeschrijvingen, ICT-systemen en kwaliteitssystemen. Voor een verdere onderbouwing van deelvraag (i.) is

een bureau ingeschakeld dat over specifieke expertise (formatieanalyse) en benchmarkgegevens beschikt. Voor

de financiële posit¡e, doelmatigheid en rechtmatigheid baseert de onderzoeksgroep zich voor een deel op de

rapportages (interim-controles en verslag) van de accountant.

ln het onderzoek wordt getracht via het oordeel van de respondenten (de experts!) deze onderwerpen te

agenderen en gewenste verbeteringen te verkennen. Het evaluatieonderzoek heeft zeker kenmerken van een

medewerker-onderzoek en van een klantonderzoek, waarbij de klanten de twee deelnemers (provincies) zijn.

Klanten van Prolander als burgers en instanties (buiten de deelnemers) worden niet voor dit evaluatieonderzoek

geraadpleegd. Een imago-onderzoek (de publieke waardering) maakt geen deel uit van het onderzoek.

1.5 De aanpak van het onderzoek

We onderscheiden in het onderzoek vier fasen

Vooronderzoek

Met een aantal voor het binnen de reikwijdte van het onderzoek belangrijke stakeholders zijn gesprekken gevoerd

met als doel de onderzoeksvragen definitief vast te stellen en de te hanteren vragenlijsten af te stemmen.

Bevindingenonderzoek

In deze fase heeft het onderzoeksteam de werkzaamheden als (digitaal) enquêteren, interviews en deskstudie

uitgevoerd om te komen tot bevindingen. De vragenlijsten en de inhoud van de gesprekken zijn uitsluitend

verwerkt door de onderzoekers. Van de interviews zijn geen formele verslagen gemaakt. Het op te leveren product

is een conceptrapport van bevindingen waarop hoor en wederhoor is toegepast bij de geraadpleegde personen.

Opstellen canclusies en aanbevelingen door onderzoeksteam

Op basis van de bevindingen formuleert het onderzoeksteam haar voorlopige conclusies en deelt die met de

begeleidingscommissie van dit onderzoek en (op uitnodiging) de respondenten. Daarbij wordt gezocht naar'¡deale

situaties' en succesfactoren. Het op te leveren product is een eindrapport onder verantwoordelijkheid van het

onderzoeksteam.

Bestuurlijke behondeling von het ropport

Het rapport wordt aangeboden aan de ambtelijk opdrachtgever, deze voorziet het van een ambtelijke reactie en

een advies voor het bestuur van Prolander. De ambtelijke opdrachtgever neemt daarin ook de reactie op het

rapport van de directeur Prolander mee. Het door de ambtelijke opdrachtgevers op te leveren product is een

voorstel voor het bestuur van Prolander. Het bestuur van Prolander beslist over de agendering richting de

bevoegde gezagen bij de deelnemers (gedeputeerde staten en provinciale staten).
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Doelgroepen

De onderzoekers interviewden zowel ambtelijke als bestuurlijke betrokkenen. Een totaaloverzicht van de

respondenten vindt u in bijlage 1. De onderzoekers maakten onderscheid tussen de volgende doelgroepen:

7. Leden van het bestuur van de GR

2. Leden van de raad van advies (de provinciesecretarissen van Drenthe en Groningen)

3, Ambtenaren die de opdrachtgeversrol bij de deelnemers ondersteunen

4. Ambtenaren die de eigenaarsrol (bv: regisseur verbonden partijen) ondersteunen

5" De directeur van Prolander

6. Alle managementfunct¡es bij Prolander (incl. de concerncontroller en programmamanager)

7. Medewerkers van Prolander

8. De leden van de Ondernemingsraad van Prolander

De respons op de vragenlijsten (exclusief bestuurders) was iets meer dan 9O%. De bestuurders en de leden van

de raad van advies hebben er voor gekozen geen vragenlijsten in te vullen maar een interview te laten afnemen.

Van de 25 geënquêteerde medewerkers hebben de onderzoekers er 8 gesproken. De Ondernemingsraad heeft

middels een vragenlijst gereageerd, ook met de OR is een verdiepend interview gehouden. De interviews gaven

inkleuring en verdieping op de antwoorden op de vragenlijsten.

Begeleidingscommissie (BC) en onderzoeksteom voor het onderzoek.

Directeur Prolander, concerncontroller Prolander en een ambtelijke vertegenwoordiging namens de deelnemers

(in de opdrachtgever- en eigenaarsrol) hebben de onderzoekers begeleid en vertrouwelijke tussenproducten op

kwal¡teit beoordeeld. De BC heeft geadviseerd over en kennisgenomen van de onderzoeksopdracht, de

vragenlijsten, de geselecteerde deelnemers voor de enquête en interviews (toets op representativiteit) en de

conceptrapportages. De BC heeft geen kennis van de ingevulde vragenlijsten en de interviews. Die berusten bij

het onderzoeksteam en worden na het onderzoek vernietigd. Het onderzoeksteam is inhoudelijk verantwoordelijk

voor de inhoud van dit rapport.
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2. De organisatie Prolander

D¡t hoofdstuk goat over de wijze waorop Prolander is georganiseerd.

2.t De activiteiten van Prolander

Deze richten zich op de uitvoering van taken in het landelijk gebied van de provincies Groningen en Drenthe voor

de inrichting van het landelijk gebied, waaronder grondtransacties en beheer van gronden ten behoeve van

natuur, landbouw, wateropgaven, infrastructurele werken, energie en recreatie.

Het takenpakket wordt nader bepaald in de mandaatbesluiten en de prestatieovereenkomsten van de

deelnemers. Daarbij is op te merken dat de breedte als hiervoor omschreven niet daadwerkelijk is ingevuld maar

zich voornamelijk richt op de natuuropgave (inclusief water).

Naast die taken voert Prolander uitsluitend andere taken voor de provincies, dan wel taken voor derden, uit met
instemming van beide colleges. Deze werkzaamheden moeten kostendekkend zijn en mogen niet strijdig zijn met

de primaire taken. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten op het terrein van natuurmonitoring en het beheer van

een fauna loket voor faunabeheerorganisaties.

De provincies stellen jaarlijks een Prestatieovereenkomst op waarin de taken en projecten zijn beschreven die de

bedrijfsvoeringorganisatie moet uitvoeren en de inzet die daarvoor wordt vrijgegeven.

De Prolander heeft twee werklocaties: het provinciehuis in Assen en het provinciehuis in Groningen.

2.2 De organisatiestructuur

Prolander valt als gemeenschappelijke regeling onder een bestuur van vier gedeputeerden van Drenthe en

Groningen (zie bijlage 5), waarin de opdrachtgeversrol en eigenaarsrol zijn onderscheiden. Prolander zelf kent een

matrixstructuur. De organisatie staat onder leiding van de directeur. Het managementteam (MT) bestaat uit één

programmamanager en drie teamleiders, een HR-adviseur van de provincie Drenthe is aanwezig bij de MT-

vergaderingen. De programmamanager stuurt vanuit programma's en projecten op de productie en is het eerste

aanspreekpunt voor de opdrachtgevers en externe partijen als het gaat om concrete projecten. De teamleiders
zijn er voor de dagelijkse aansturing en ontwikkeling van de medewerkers. De directeur is er voor de ontwikkeling
van de organisatie als geheel en onderhoudt de contacten met de eigenaren.

-I
Pml¡ndcr

Meer informatie over Prolander is beschikbaar op http://www.provincie.drenthe.nl/prolander
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2.3 Planning en control

Prolander biedt uiterlijk 15 januari van het lopende jaar een Kadernota aan het bestuur aan over de

uitgangspunten voor de volgende begroting (inclusief meerjaren-doorkijk). Het bestuur stelt de kadernota uiterlijk

1 maart vast. Vervolgens biedt Prolander uiterlijk 15 april een ontwerpbegroting aan Provinciale Staten van de

deelnemers aan. Hierop kunnen zij binnen 8 weken een zienswijze indienen. Vervolgens stelt het bestuur van

Prolander uiterlijk L5 juli van het jaar de begroting vast. Prolander informeert het bestuur v¡a twee tussentijdse

rapportages over de realisatie van de begroting. ln overleg met deelnemers wordt de exacte aanleverdatum

bepaald, De voorjaarsrapportage rapporteert afwijkingen over de eerste vier maanden van het begrotingsjaar. De

najaarsrapportage rapporteert afwijkingen over de eerste acht maanden van het jaar. Tenslotte legt Prolander via

de jaarstukken verantwoording af over de uitvoering van de begroting. Zowel doelstellingen en resultaten als

baten en lasten. Op L5 april van ieder jaar wordt de voorlopige jaarrekening aan Provinciale Staten van de

deelnemers aangeboden. Het bestuur stelt de jaarrekening ieder jaar uiterlijk L juli vast.

De hoofdvragen uit deze evaluatie:
Dit vinden onze respondenten (legenda, zie blz. 27):

De afgelopen periode heeft Prolander voldaan aan de in de

prestat¡eovereenkomsten afgesproken resultaten.

Medewerkers

OR

Leiding

Provincie

Totaal

0,0 20,a 40,0 60,0 80,0 100,0

Ruim zestig procent (groen) vindt dot Prolonder levert. De rest weet het voorol niet.

De afgelopen periode heeft de taakuitoefening van Prolander voldaan aan de in het

bedrijfsplan vastgestelde bedrijfsdoelstellingen

Medewerkers

OR

Leiding

Provincie

Totaal

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Ruim vijftig procent (groen) vindt van wel, veel medewerkers ziin niet voldoende op de

hoogte vøn de doelen in het bedr¡jfsplon (grijs, deels geel)
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3. Conclusies

ln dit hoofdstuk leest u de conclusies van het onderzoeksteom. De conclusies vloeien voort uit de bevindingen die u

vindt ¡n de bijlogen. Die zijn verzomeld via een documentenanalyse, een enquête, ìnterviews en een verdere

verdieping op een aantøl thema's. Onderwerpen moeten meerdere keren genoemd zijn om relevontie te krijgen.

3.1 Conclusies hoofdvraag

Hoofdvroog: Wot is de stond van zoken en de voortgang met betrekking tot de prestot¡es en bedrffidoelstellingen

von de gemeenschoppelijke regeling (bedr'ljfsvoering-orgonisatie) Prolonder en tot welke ontwikkel- en leerpunten (in

de vorm von aanbevelingen) le¡dt dot voor de bestuurlijke aonstur¡ng en voor de bedrffivoering von Prolander.

Woordering voor de stond van zaken, nog weg te gaøn

Prolander heeft naar de mening van alle respondenten, rekening houdend met de opstartperiode, de

vormingsfase, voldaan aan verwachtingen.

Niet alleen Prolander, maar ook de provincies zijn, gelet op hun nieuwe rol door het Natuurpact, nog in een fase

van ontwikkeling. Daarom kan alleen een tussentijds oordeel worden geformuleerd. Over de stand van de

ontwikkeling. En die is goed. Zowel de provincies als Prolander draaien aan de goede knoppen. Een definitief

oordeel over de gemeenschappelijke regeling Prolander kan pas na een volgende periode (van 2-3 jaar) worden

gegeven. Er is geen grond nu al conclusies over wel/niet continuering te trekken.

Halverwege deze evaluatieperiode bleek dat de ontwikkeling van de organisatie op basis van het bedrijfsplan nog

niet naar tevredenheid ging. In overleg met de provincies is Prolander gestart met een organisatie-ontwikkelplan

(breder dan het in het bedrijfsplan al geplande strategische personeelsplan). Dat plan is inmiddels breed gedragen.

Het zet onder meer in op een programmatische en projectmatige aanpak en aanpak van kwetsbaarheden.

Werkvolume en de meerjarig financièle positie zijn belangrijke issues om op te lossen.

Sturing nog vooral gericht op inzet en inspanningen

De jaarlijkse prestatieovereenkomsten zijn grotendeels input-gestuurd en de output wordt vooral beschreven in

inspanningen van Prolander. De rapportages vermelden wel hectares gekocht en ingericht maar hebben vaak

geen directe relatie met de planning (meer met de kansen die zich voordoen). Dat is verklaarbaar vanuit de

gevoelde onzekerheden als het gaat om te verwerven hectares. Provincies rekenen dan ook in de periodieke

voortgang-overleggen niet af op hectares maar op de afgesproken inzet en inspanningen. Een risico is dat deze

afspraken tot een vrijblijvender opereren kan leiden. De druk gaat wellicht van de ketel.

Verdere conclusies worden getrokken in de antwoorden op de deelvragen. Ontwikkelpunten worden gegeven in

de aanbevelingen in hoofdstuk 4.

3.2 Conclusies met betrekking tot sturing en toezicht

Deelvroøg o: ls er noodzaok tot oanpassing van de gemeenschappelijke regeling om beter oan te sluiten bij de

gewenste monier van werken von de deelnemers (i.c. het beleid op verbonden portijen) en Prolonder?

De keuze voor samenwerking en voor een GR-uitvoeringsorganisatie is een goede zet. De omvang van de opgave

en de risico's zijn van een dusdanige omvang dat een wettelijke verankering (GR) qua governance meer

waarborgen biedt dan andere lichtere constructies (als een samenwerkingsovereenkomst). Bestuurlijk is er weinig

'drukte', de bestuurders die de onderzoekers hebben gesproken zijn goed geïnformeerd, ze weten wat er speelt.

Er is zowel een goede lijn met hun ambtenaren als met de leidingvan Prolander.
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De onderzoekers nemen wel ambtel¡jke drukte waar, veel hiërarchische lagen met enige vorm van bemoeienis

(vooral in Drenthe) en veel formele en informele lijnen (ook met de leiding van Prolander) die niet altijd synchroon

lopen. En soms zelfs als contraproductief worden ervaren.

De onderzoekers observeerden de casus rond de financiering van het Drentse generat¡epact. Een kans voor

Prolander (dat de rechtspositie van Drenthe volgt) voor een gezondere generatiebalans en een mogelijke impuls

voor het OOP. Er volgde een ambtel¡jk debat dat ook veel via informele kanalen plaatsvond. Formele advisering

kwam in het gedrang, wat een oplossing in de weg stond. Via interventie van de Raad van Advies werd tenslotte

naar een oplossing gezocht. De Raad van Advies heeft daarbij de adviseurs betrokken en geinformeerd. De

escalatiemogelijkheid van de RvA is (hier) doeltreffend.

Deelvroag b: Is het aan Prolønder verstreke mandoot voldoende werkboor voor Prolønder

Prolander kan redelijk goed werken binnen het mandaat. Er is een bestuursmandaat en een mandaat aan de

directeur Prolander. Prolander zou graag ruimte willen in de discussie met de opdrachtgevers over een bredere

opdracht dan natuur (NNN: Natuur-Netwerk-Nederland), Prolander verw¡jst naar artikel 4 van de GR. Omdat zij

dan werk met werk kan maken (synergie). Dat zou ook de integrale gebiedsontwikkeling ten goede komen. Op

dat punt ervaart Prolander weinig ruimte bij de opdrachtgevers. Voor het inzetten van instrumenten als

compensatie/schadeloosstelling en onteigening (als een ultiem instrument,'stok achter de deur') ervaart

Prolander weinig tot geen bereidheid bij de opdrachtgevers. Als Prolander meer op output wordt afgerekend

denkt zij die instrumenten wel nodig te hebben.

Deelvraag c: ln hoeverre voldoet -in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer- de huidige operationele werking

ofgezet tegen de sturingsbehoeÍte bij de deelnemers en Prolander?

Het is duidelijk geworden dat hier nog niet op het gewenste niveau wordt geacteerd. Prolander (de leiding) ervaart

de opdrachten als onvoldoende helder en de provincies vinden de informatie en de tijdigheid van het verstrekken

daarvan nog van onvoldoende niveau. Met name in Drenthe staat nog in een (eind)fase van 'vorming' op de

governance op haar NNN-programma. Het programma is inmiddels sterkgestructureerd maar Prolander ervaart

toch nog diverse opdrachtgevers vanuit Drenthe en de programmaleiding in Drenthe moet ook hard werken om

overzicht te bewaken en om hun rol te kunnen spelen. Tussen Drenthe en Prolander ontbreken (ondanks dat eraan

gewerkt wordt) nu blijkbaar nog praktische spelregels om opdrachten te kanaliseren en/of te accepteren. ln

Groningen is dit nauwelijks aan de orde. Via veel (ook informeel) overleg is men daarentegen wel in staat

bestuurders goed te informeren. Digitaliseringprojecten rond de informatievoorziening rond grond gaan deels

moeizaam, verwachtingen zijn nog niet ingelost of bijgesteld.

3.3 Conclusies met betrekking tot de doeltreffendheid

Deelvrdog e: ln welke mate heeft Prolonder voldødn aan de in prestotieovereenkomsten overeengekomen prestdties

binnen het daarvoor verstrekte mandaal de opdrachten en de financiële middelen

Al eerder is gezegd dat er tevredenheid is over de prestaties van Prolander. De verwerving en inrichting van

hectares (als indicator) is niet zomaar af te zetten tegen de inspanningen die in een betreffend jaar zijn gedaan.

Daarom is het lastíg kwantitatieve uitspraken te doen over de doeltreffendheid. De verwerving van hectares vraagt

minimaal meerdere jaren voorbereiding. Hetzelfde geldt voor de inrichting. De financiële afrekening vindt plaats

in het laatste jaar dat een hectare wordt ingericht. Daardoor zijn er veel fluctuaties in kasritmes wat leidt tot

relatief veel overhevelingen en geschuif in en uit reserves. Enerzijds is er de behoefte dat terug te dringen door

een scherpere planning, anderzijds het besef dat afwijkingen erbij horen en goed verantwoord kunnen worden.

Programma's en projecten zijn meerjarig, de PPO's en de P&C-producten zijn cyclisch (jaarschijven). Dat schuurt

zo nu en dan. De afgelopen jaren is veel capacite¡t ingezet binnen de grotere gebieden als Zuidelijk

Westerkwartier, Drentsche Aa, Hunze en Oude Diep.
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Realisatie NNN via SKNL (particulier beheer)

Aankoop ruilgrond t.b.v. NNN

36

196Aankoop NNN

20

57

60

56

253

496

311 484 446173

689 566 r.255

L.537 7.273 2.81,0 2.650

771 t28 299

Prestaties

Drenthe

(ha)

Prestaties

Groningen

(ha)

Prestaties

beide

(ha)

Afspraken

beide

(ha)

Doel

De resultaten van Prolander in 2016 en 2077 die in de diverse (NNN-)projecten en gebieden zijn behaald, zijn

opgenomen in onderstaande tabel. Ook is aangegeven wat in totaal de PPO-afspraken waren

6t
586

752

lnrichten NNN

Grondverkoop 930

Land bouwstructu u r-versterkin g via kavelruil

Overname grondpot EZ NNN en ruilgrond *)

Bron: programmamanagement Prolander, *) De overname van Ez-grond is eenmalig in het kader van de overheveling van het natuurbeleid

naar provincies

Niet alle prestaties zijn in deze tabel zichtbaar. Bijna een derde van de inzet van Prolander betreft de

ondersteuning van beide provincies bij subsidies, PAS-maatregelen, Natura2000-beheerplannen en GIS-

ondersteuning, Waddenfonds-aanvragen, FBE-ondersteuning en het innen van de landinrichtingsrente.

De geplande ureninzet is voor meer dan97% gerealiseerd.

Deelvroagf: Heeft Prolander voldoende oog voor relevante beleidsontwikkelingen bij de deelnemers, het RijN Europa

en onderszins?

Prolander weet wot er speelt

Veel respondenten geven aan dat die kennis aanwezig is. ln sommige gevallen is er een zekere kwetsbaarheid

(zoals subsidiekennis) doordat het solofuncties betreft. ln projecten wordt deze kennis veelal goed benut.

Provincies zijn niet altijd op de hoogte van de beschikbare kennis bij Prolander.

Deelvroøg g: ln hoeverre wordt gewaardeerd en heeft Prolonder een bijdrage geleverd aon de beleidsontwikkeling bij
de deelnemers (big-4)

De Big-8 is nog een mager zesje.

Vanuit Prolander wordt aangegeven dat de provincies meer gebruik

zouden kunnen van de uitvoeringskennis die zij heeft en die beleid

beter kan maken (zoals een uitvoeringstoets). Dit fenomeen, de

uitwisseling van de beleidscyclus en de uitvoeringspraktijk) wordt in

de theorie de Big-8 genoemd. Provincies zitten daar naar verluidt niet

altijd op te wachten (citaat: 'ons terrein'). Met name op terreinen die

Prolander raken maar die ze niet in zijn primaire opdracht heeft

(landbouw, energie bijvoorbeeld) wordt nog weerstand gevoeld.

Er zijn overigens ook projecten genoemd (ook door bestuurders)

waar het wel werkt: Bargerveen, Westerwolde.

Onze conclusie is dat de Big-8 nog een mager zesje is. Jammer.
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3.4 Conclusies met betrekking tot doelmatigheid en continui'teit

Deelvroag h: ln welke mote is Prolonder sinds de oprichting ¡n stdat gebleken en blijkt zij nu ¡n stoot te investeren in

de doelmatige tookuifuoering en bedriffsvoering zools vostgelegd in de orgønisdtledoelstellingen ln hoar bedrijfsplon?

Prolander heeft een vostgelegde, gedragen orgonisatievisie

Prolander maakt (samen met de provincies) stappen. Het gestarte organisatie-ontwikkelplan (OOP), ook op

verzoek van de provincies gemaakt, herkent de eerste weeffouten en er is een weg geschetst naar een verdere

vorming van Prolander en de verhouding tussen Prolander en haar opdrachtgevers. ln die zin is het OOP een

actueler kader (ook voor medewerkers) dan het bedrijfsplan Prolander. Er wordt ook adequaat gereageerd op

signalen vanuit de provincies als het gaat om bijvoorbeeld politiek-bestuurlijke sensitiviteit die van Prolander

medewerkers wordt verwacht. Naast 'in het werk' wordt ook via allerlei vak- en werkgroepen binnen Prolander

gewerkt aan het ontwikkelplan. Zie ook bijlage 6.

Er wordt oon de goede knoppen gedrooid

Personeel is loyaal en onderschrijft de ontwikkeldoelstellingen. Lijnen zijn kort. De ontwikkelpunten liggen vooral

op het verder invoeren van een operationele projectmatige aanpak en -cultuur (op basis van de kernwaarden).

Dat zal ook de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie ten goede komen. Ook die relatie kan nog beter. Dat is

onderkend en een verbetertraject is in gang gezet. Er wordt naar de mening van de onderzoekers 'aan de goede

knoppen gedraaid'. Én door de provincies (met name Drenthe heeft een inhaalslag moeten maken) én door

Prolander. Wel is er nog een weg te gaan. Het komt er in de uitvoering op aan.

Direct een taakstelling is geen goed idee

De onderzoekers hanteren een theoretisch kader voor de (tussen)evaluatie van Prolander in het licht van een

startende samenwerkingsorganisatie (GR, shared service). Op dit terrein zijn vele wetenschappelijke studies

uitgevoerd, vooral door Strikwerda et al. Zijn (onderstaande) model wordt veel gebruikt. Het laat zien dat een

startende samenwerkingsorganisatie tijd en ruimte nodig heeft voor de gewenste transitie en de verwachte

uiteindelijke kwaliteit van werk en organisatie. Een startende organisatie gaat door een fase van vorming, daarna

een fase van volharding en tenslotte de fase waarin de veronderstelde winst (de grondslag voor de vorming van

de GR) wordt waargemaakt. Een goede en/of betere kwaliteit tegen lage(re) operationele kosten. En zelfs groei is

mogelijk (meer taken bijvoorbeeld).

Õ - -
8e5Þ!r¡nÊ:eñ 

-a
,

a.

::.' j_,-..:. rJ;r':

Eértuurlltl(g
tñurlde

Pùr¡@ö.¿lyr

Orgãrrlråloris(be
trmsltt€

I
hc'd

I
I

I

-

Bron; shared service model Strikwerda

Fase vormen

\ 
-

I volharden

76

I vergroten, verdienen



Het van acquit opleggen van een taakstelling is volgens het model niet wenselijk, maar wordt toch vaak toegepast

om de besluitvorming rond het starten van een samenwerkingsorganisatie (politiek) te motiveren.

Voor elke situatie is de tijdlijn overigens anders. Voor Prolander (voortkomend uit DLG) geldt vooral de

veranderende context (van rijksdienst naar een provincie-GR) als uitdaging, niet zozeer het samensmelten van

diverse bedrijfsculturen van de 'moeders'. Prolander zit voor wat betreft de uitwerking naar een nieuwe

(programmatische, projectmatige) cultuur in de faseovergang van 'vorming' naar'volharding'. Het OOP geeft een

duidelijk beeld van een gewenste eindfase, instrumenten worden (samen met de provincies) ontwikkeld. Het komt

er nu op aan naast de instrumenten in te zetten op de daarbij passende bedrijfscultuur. Een kwestie van dagelijkse

sturing in de lijn en in de projecten (volharding). Overigens geldt dit ook voor het opdrachtgeverschap. Ook

provincies maken een vormingsfase door als opdrachtgever van Prolander. Wij zien op dat punt besef en veel en

intensief overleg in de ontwikkeling van instrumenten en werkwijzen.

Deelvrøøg i: ln hoeverre kan Prolonder volgens de respondenten [in de toekomst] hoør taken binnen de finonciële en

pe rson e I e ( kwo I itotief e n kwa ntitati ef ) kdd e r s u ituoe re n ?

Middelen krap

Door onder andere de taakstelling en onvoorziene uitgaven zoals in het kader van OOP is de reservepositie op

termijn zorgelijk. Het is onzeker of de omvang van de algemene reserve in de toekomst toereikend is om de

geïnventariseerde risico's te kunnen dekken. De weerstandsratio in de najaarsrapportage komt na correctie voor

het begrotingssaldo op 0,93 uit, lager dan de door Prolander gestelde streefnorm van L. Bovendien verwacht

Prolander dat de geTnventariseerde risico's zich in 2018 voordoen. Zie bijlage 8 voor meer informatie

Mensen ervoren hoog werkvolume.

Het is moeilijk is om een meerjarige planning op personele inzet te maken vanwege de (on)betrouwbaarheid van

kengetallen en de aanvechtbaarheid van aannames. Exogene factoren als de grondmarkt en (landbouw)wetgeving

spelen een dominante rol. Méér mensen bij Prolander ìeiden niet automatisch tot aankoop van méér hectares.

Respondenten geven aan dat vooral het werkvolume te hoog is, ook een conclusie uit een al eerder genoemd

werkstressonderzoek. Men kan het werk niet binnen de beschikbare uren af maken. En de activiteiten voor

organisatieontwikkeling komen daar nog bovenop.

De onderzoekers verwijzen naar een, gelijktijdig aan dit onderzoek uitgevoerde, formatie-analyse van het bureau

HaskoningDHV, 2018)
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4. Aanbevelingen

ln dit hoofdstuk leest u de aanbevelingen von de onderzoekers. Deze vloeien voort uit de conclusies uit het

voorgoo n d e hoofdstu k 3.

Aanbeveling 1: Spreek waardering uit over wat is bereikt

Prolander heeft in een korte periode, van afscheid van DLG tot de peildatum van deze evaluatie een goede

ontwikkeling doorgemaakt. Prolander zit nu, als startende organisatie, in de overgang van de vormingsfase naar

de fase van volharding. Het via discipline vasthouden aan de breed gedragen organisatiedoelstellingen in het

organisatie-ontwikkelplan (OOP). Medewerkers zijn loyaal en trots op hun organisatie, ook al weten ze dat er nog

een weg te gaan is. Een duwtje in de rug in de vorm van een uitgesproken waardering is verdiend.

Aanbeveling 2: Handhaaf de GR-uitvoeringsorganisatie constructie

Uit het onderzoek blijkt geen reden om de GR-constructie aan te passen. Hoewel bureaucratische last wordt

ervaren (bij Prolander en bij de provincies) is een en ander werkbaar gebleken. Prolander is goed in control, er is

nu een goede kwaliteit van de P&C-producten. Energie steken in het verkennen van andere mogelijke constructies

kan in de komende cruciale fase van volharding contraproductief blijken. lnspanningen kunnen beter gericht

worden op de verbetering van de inhoudelijke werkwijze tussen provincies en Prolander. ln opdrachtgever en

opdrachtnemer rollen en advisering. Zorg - gelet op het feit dat Prolander de rechtspositie volgt van Drenthe -

voor een goede afstemming tussen de OR van Drenthe en Prolander. De WOR-bestuurders en voorzitters kunnen

hiervoor het initiatief nemen.

Aanbeveling 3: Kanaliseer de ambtelijke sturing bij de provincies, geef programmale¡ders voldoende positie

Tussen Prolander en provincies zijn veel formele en informele contacten rond de opdrachten. Prolander ervaart

(met name vanuit Drenthe) meerdere opdrachtgevers en rolonduidelijkheid in de verschillende projectfases

tussen provincie en Prolander. Het is goed om spelregels scherper te maken, bijvoorbeeld dat provincies vanuit

één punt opdrachten accorderen (de programmaleider/accounthouder) en dat Prolander opdrachten slechts

accepteert na toetsing daarop. Die spelregels kunnen als nodig per project ook per projectfase worden vastgelegd

in fasedocumenten. Kijk ook of de programmaleiders meer ondermandaat kunnen hebben.

Voor de dienstverlening aan Prolander adviseren wij ook een sterkere coördinatie en verantwoording bij de

provincies op de PIOFA-dienstverleningsovereenkomsten. De advisering vanuit het eigenaarschap is op orde,

beperk de informele lijntjes en benut de Raad van Advies (RvA) bij uitzondering als een escalatieplatform.

Aanbeveling 4: Schrap de taakstelling behoudt een stabiele weerstandsratio

Geef Prolander voldoende ruimte om zich verder te ontwikkelen. ln de regel duurt het vier tot vijf jaar tot een

samenwerkingsorganisatie tot volle wasdom komt, een initiële taakstelling trekt direct een grote wissel op de

belastbaarheid van de organisatie. Trek daarom de taakstelling in. Overweeg in een volgende evaluatie (over 2-3

jaar) de vraag op te nemen waar besparingen (dan) mogelijk zijn.Torg voor een realistische berekening van de

weerstandsratio. ln de berekening is alvast op de bestemming van het rekeningresultaat geanticipeerd door het

begrotingssaldo tot de weerstandscapaciteit te rekenen. Dit is een prognose en voorzichtigheidshalve is het af te

raden een nog niet gerealiseerd en bestemd resultaat aan te merken als weerstandscapaciteit.
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Aanbeveling 5: Geef ru¡mte voor een discussie over scope, doelen, instrumenten en denk in scenario's

Prolander heeft nu primair als opdracht om voor beide provincies de natuuropgaven de realiseren. Aanbevolen

wordt om in de komende jaren na te denken en in een volgende evaluatie (of herijking) mee te nemen, welke

gevolgen het heeft dat de omgeving verandert en dat provincies, Prolander en haar medewerkers te maken krijgen

met ontwikkelingen in de landelijke omgeving die naast de natuuropgave van belang zijn, zoals op het gebied van

landbouw, energie (als zonneparken), water en recreatie.

Omdat exogene factoren erg bepalend zijn voor de realisatie van aankoop van hectares en inrichting (natuur en

platteland) is het onverstandig om alles te zetten op één aanpak en één planning. Verken daarom andere

mogelijkheden (strategische scenario's) door te spelen met diverse variabelen (in de markt, bestuurlijke

prioriteiten) en mogelijke instrumenten. Opdat snel geschakeld kan worden als veranderende omstandigheden

zich voordoen.

Aanbeveling 6: Bl'rjf (versterkt) investeren in een projectmatige aanpak en bedrijfscultuur

Prolander ontwikkelt naar een uitvoerende programma- en projectorganisatie met bijbehorende sturing. Om d¡t

zo goed mogelijk vorm te geven, wil Prolander op een eenduidige manier projectmatig werken, dat alle projecten

volgens eenzelfde werkwijze uitgevoerd worden. Deze lijn onderschrijven de onderzoekers en bevelen aan

blijvend te investeren in projectmatig werken en -sturen.

Voor het werk in het veld wordt van medewerkers "state of art-kennis" gevraagd. Ook de bestuurlijke sensitiviteit

en omgevingssensitivite¡t: weten wat er speelt (in het gebied en bij het bestuur), weten wat er wordt gevraagd en

welke kansen en risico's zich voor kunnen doen. ln het kader van het OOP zijn 8 ontwikkelthema's gekozen waar

medewerkers in werkgroepen mee aan de slag zijn gegaan in het afgelopen jaar. Het is volgens ons van belang om

dit traject voort te zetten en er ruimte voor te blijven geven. Wij hebben in interviews gemerkt dat medewerkers

daar energie van krijgen. Dit is van belang voor een goede werksfeer en gemotiveerde medewerkers.

Aanbeveling 7: Neem risicomanagement, big-8 en rollen op in de projectmatige (GROKIT) beheersing

Op een aantal terreinen is ruimte voor verbetering. Risicomanagement in de projecten, de interactie tussen

Prolander en provincies over beleid en beleidsuitvoering en helderheid over de rolverdeling in projectfases. Wij

bevelen aan dit pragmatisch per projectfase te regelen door afspraken te maken over het (niveau van) beheersen

van risico's, het samen evalueren van de kwaliteitvan de resultaten, de te hanteren beleidskader. En via heldere

afspraken over: wie doet wat (onder de aansturing van de projectleider). Om te voorkomen dat de 'schuine las'

een last wordt geldt dat ook voor de eventuele inzet van provinciemedewerkers (bv. via detachering). Benut

serieus de gebruikelijke beheersingsonderwerpen in projectfases: Geld (budget), Risicobeheersìng,

Organisatieafspraken, Kwal¡teit, de Informatievoorziening en Tijd (planning): GROKIT. Een goede stur¡ng vanuit

een verstrekt programmamanagement is nodig om dit te borgen, om te voorkomen dat projectmanagement

verwordt tot projectmanagement in name only. Doe regelmatig reviews op projecten (leerdoel).

Aanbeveling 8: Heroven¡veeg de organisatiestructuur van Prolander

Prolander is een op uitvoering gerichte organisatie, die in toenemende mate aangestuurd wordt vanuit het

programmamanagement via projectmatige aanpakken. ln de komende 'volhardingsfase'wordt juist daar gevraagd

het stuur te nemen. Vanuit die gedachte is het goed te overwegen of de huidige balans in de matrixstructuur, die

in de hiêrarchie meer managementcapaciteit heeft dan in de programmalijn nog wel passend is. Blijf daarbij wel

zorgen voor voldoende aandacht voor de HR gerelateerde managementtaken en de coaching van medewerkers.
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Maak een informatieplan met het doel een meerjarige aanpakvan digitalisedng vâst te stellen/ met aañdacht voor

digitale projectondersteu'ñ¡ng, prôj€ct- en vastgoedinformatie en archivering. Breng ook (via de DVO) de uit te

voeren stappen in beeld om (per 25 mei 2018) te voldoen aan de eisen van de AVG. De investeringen ín VRIS zullen

zich in 2018 moeten bewiJzen. Vanwege de diversiteit in beleving in¿ake het functioneren van VRIS adviseren wij

eind 2018 een review uit te voeren of de ondersteuning en informatievoorziening door VRIS toereikend is,
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BIJ LAG EN

DEEL I: BEVINDINGEN ENQUETE EN INTERVIEWS

Dit deel betreft de scores uit de uitgezette digitale enquête en de toelichtingen die in de ìnterviews zijn gegeven.

De door de onderzoekers gemoakte versloglegging (met de uitslagen) is teruggelegd bij de ombtelijke respondenten

voor hoor-wederhoor. Vio twee bijeenkomsten is na publicatie van de bevindingen von gedachten gewisseld tussen

onderzoeksteam en respondenten. De feedback in algemene termen was dot de beschrijving een herkenboar beeld

schetste. Op punten zijn oonpossingen in de teksten doorgevoerd.

Dit deel is dus geboseerd op oordelen en meningen van de genoemde respondenten. Het geeft een belongrijk beeld

von de waordering die ze geven op bosis von de onderzoeksvrogen. En oontol door de respondenten gegeven feiten
zijn door de onderzoekers getoetst vio bijvoorbeeld documentstudie.

Per doelgroep wordt door de onderzoekers een somenvotting gegeven von de enquêteresultoten, inclusief de door

respondenten gegeven toelichtingen bij de vragenlijst én von de interviews. Ook de'kole' scores per enquêtevrøog

worden in grafiekvorm getoond.

Omdot bestuurders geen vrogenlijsten hebben ingevuld wordt volstoan met de somenvotting van de interviews.

De onderzoekers willen alle respondenten donkzeggen voor de zeer hoge respons (>90%) en de openheid die in de

¡ nte rviews we rd getoond.
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Bijlage L. De respondenten

Leden Bestuur
Lid Organisatie

Cees Bijl (voozitter) , Dre nthe, lid gedeputeerde staten

Henk Staghouwer

Henk Jumelet

Groningen, lid gedeputeerde staten

Drenthe, lid gedeputeerde staten

Leden RvA
Lid Organisatie/Functie

Henk Jan Bolding Groningen, provinciesecretaris

Medewerkers van de provincies
Medewerker Organisatie/Functie

Mirjam Koekoek

Rncô Hoogerwerf

' Drenthe, concernmanager

Groningen, manager Landelijk gebied

Foppe Voogd Drenthe, teamleider plattelandsontwikkeling

Marjan Ytsma Drenthe, programma-control

Edward Sie D renthe, programmaleider, opdrachtgever

Jan Pater Drenthe, financieel advies

Mark Post

Nico Rawee

' Groningen, opdrachtgever
' 

Groningen, opdrachtgever

Hannie Wolters : Drenthe, regisseur verbonden partijen
-: -G roningen, adviseur verbonden partijenMarcel Hölterhoff

Rubin Postma

Dick Bunskoeke (geen vragenlijst)

Management Prolander
Leidinggevende

Groningen, adviseur verbonden part¡jen

Archiefinspecteu r

Functie

Evelien van Everdingen Directeur

Arne Swart

Henk Wubs

Jan van Erp

iãn áoster

Leon Zijlstra (adviseur aan management)

Alle bovenstaande personen zijn ook geinterviewd, deels groepsgewijs.

Teamleider Natuur & programmamanagement

, Teamleider FC&O en concerncontroller

Adviseur HRM

Programmamanagement

: Teamleider Grond
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Medewerkers Prolander (*ook geïnterviewd)
Medewerker Functie

Bert van Guldener Projectleider

ProjectleiderHans Verhoogt*

Maarten Willemse ; Planning en control

Rob Keijzer

Varleke Gomm"ß

r Plan ning en control

, Managementassistent

Linde Veldhoen* , MGO (medewerker gebiedsontwikkeling)

Martin van D'rjken RO specialist

MGO GrondHenk de Jong Posthumus*

Martin van ¿er Horst

:

l Specialist geografische ¡nfosystemen

Christina Schipper-Hulshof MGO

Evert Lobstein

birtlañ Pr.r.
MGO

MGO

Janette Hofman* MGO

Henk Overweg MGO Grond

, MGO Grond, projectleider VR|S-systeemCarl Mattern*

Gea de Vroome-Luinge* Algemeen medewerker

MariJe van Buren Algemeen medewerker

Maurijn Oude Essink Projectleider

Eric van Rixel Specialist inkoop

Rienko van der Schuur* Ecoloog

Anne Booßtra i Specialist subsidies

Tevens is een groepsinterview gehouden met de Ondernemingsraad. De raad heeft via één vragenlijst gereageerd

(gewogen als 5 respondenten).

Naam Functie

Marco Kooijinga Voorzitter

Ab Albers

raril de nuÙtàr

Lid

Ebbo Sportel Lid

Harry Woltjer Lid

Aanvullend is gesproken met Bert Nijmeijer, adviseur van het management van Prolander ten tijde van de

opstelling van het Organisatie-ontwikkelplan.
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Bijlage 2. De enquête en de interviews

Legenda (scores ln percentages)

Zeer nee eeng (dønkergroen),

Mee eens (groen),

Mee eens, mee oneens (geel),

Mee. ane€ns (orøn¡4,

Zeër ñeE aneens (raød),.

Geen menindweet niet (grijs).

Het verschil tusse¡ 'Mee qens, mee oneefiã' (neutraal) eR 'G:een mening/weet niet' io dst het eerster veel¡l een

waardeoordeeluitsþreektteñ opzich.te van eenande,re(eerdere)situatie ('het maakt niet uit'l en het'iaatstewor-dt

gekozen als men niet de kenni* draagt of bewust afziet van een oordeel. Zô fs de, laatst€ câtêgorie.sokln de

startpagina van de digitale vragenlijst geduid.

Totale. n (indlen spgenomen) betreffen een verdeling over a/la respondenten, de OR teJt voor 5 respondenten

n



Alle respondenten

De eerste tien vragen zijn aan alle respondenten gesteld en zijn bedoeld om een totaalbeeld te ontdekken in de

prestat¡es en de ontwikkeling van Prolander en de interactie tussen de provincies en Prolander.

Het londelijk gebied in Drenthe en Groningen is geboot bij het bestoon von Prolander.

Een goede zet is het geweest, de vorming van Prolander. Dat vinden nagenoeg alle respondenten. Bij de

medewerkers van Prolander straalt de trots er in ieder geval van af. Er is, ook bij de provincies waardering voor

allen bij Prolander die in de startfase de schouders eronder hebben gezet.

Een op (enige) afstand gezette op uitvoering gerichte organisatie met slagkracht komt de beide provincies ten

goede. ln diverse interviews is de vergelijking gemaakt met andere provincies die de DLG-medewerkers

(versnipperd) hebben opgenomen in hun organisaties. De waarneming van medewerkers is dat daar de

medewerkers meer 'zijn opgezogen' in de beleidstaken en men aan uitvoeringskracht heeft ingeboet. Door

Prolander vooral in te zetten op uitvoerende taken (waarbij enkelen opmerken: bewaak die cultuur!) is er volgens

de respondenten in Drenthe en Groningen meer slagkracht voorhanden. Ook de blijvend zakelijke relatie

(opdrachtgever-opdrachtnemer) versterkt dit. Door Prolander zijn de twee provincies er ook in geslaagd veel

bestaande kennis van DLG Noord te zekeren voor de uitvoering van hun doelen.

Prolonder levert over het olgemeen wot is afgesproken.

De respondenten zijn van mening dat de resultaten (vooral uitgedrukt in inspanningen) uit de

prestatieovereenkomsten (PPO) worden gehaald (niet iedereen blijkt hierover echter goed geinformeerd om er

een oordeel over te geven); ook gelet op de marktomstandigheden zijn aanpassingen aan planningen frequent

aan de orde, in bijvoorbeeld de periodieke overleggen tussen Prolander en de provincies (PPOV). Het aantal

hectares is (nog) niet gehaald. De financiële inkomsten en uitgaven binnen het programma zijn volgens de

respondenten vaak afwijkend van wat is gepland. Het voorbehoud wordt gemaakt dat de huidige prestaties geen

betrouwbare voorspeller zijn of de uiteindelijke resultaten ook worden gehaald. Daarvoor is een duurzame

zakelijke en op realistische verwachtingen gebaseerde samenwerking tussen de deelnemers en Prolander nodig

met een betere informatievoorziening. De respondenten geven ook aan dat er voor het halen van de prestaties

en voor de projecten voldoende geld is maar dat het knelpunt lijkt te liggen bij de organisatiekosten, zoals inhuur

voor de opvang van ziekte, en het ontbreken van voldoende specialisten. De slagvaardigheid van Prolander komt

hierbij soms in het geding.

Prolander heeft in twee joor veel bereikt moor er is ook nog een weg te goan

Er heerst een prettige werksfeer, bevlogenheid is de norm en de arbeidsvoorwaarden worden als erg goed

ervaren. De provinciemedewerkers die de opdrachtgeversrol hebben geven aan hier geen zicht op te hebben wat

opmerkelijk is omdat zijn toch veel contacten met medewerkers van Prolander hebben. De onderzoekers

registreren bij veel respondenten een gebrek aan concrete kennis over de bedrijfsdoelstellingen. Medewerkers

worden wel meegenomen bij ontwikkelingen in het 'hier en nu', maar de achterliggende doelen zijn weinig

verankerd. Over het algemeen is men op de hoogte van het OOP: het Organisatieontwikkelingsplan. Via

vakgroepen en werkgroepen wordt meer betrokkenheid gestimuleerd maar niet altijd zo gevoeld. De realisatie

van de bedrijfsdoelstellingen wordt gehinderd door gebrek aan een aantal specialistische functies, een gebrek aan

projectmatige houding in delen van de organisatie en een nog moeizame informatievoorziening rond

grondverwerving en projecten (specifiek genoemd het VR|S-systeem). Overigens daarbij aangetekend dat we te

maken hebben met een organisatie die zich nog aan het 'inregelen' is.
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De doorontwikkeling noar een zakelijke relotie staat goed in de steigers, sfeer is goed

ln enkele interviews is naar voren gekomen dat recent (citaat: "via stevige gesprekken") Prolander en de

opdrachtgevers/eigenaren veel (ambtelijk) overleg hebben gehad wat heeft geleid hebben tot een goed begrip en

overeenstemming over een aantal verbetertrajecten ten aanzien van projecten, informatie en communicatie

(waaronder politiek-bestuurlijke sensitiviteit). De toon van het debat blijft altijd positief. De opstelling van de

directeur en het programmamanagement hierin wordt door de provincies gewaardeerd. Er wordt snel geacteerd

op basis van signalen.

Beleidsofstemm¡ng tussen Prolander en de provincies kon nog beter

Veel medewerkers en de leiding van Prolander vinden dat ze hieraan actief hebben meegewerkt. Door goede

adviezen te geven waarin de uitvoeringspraktijk aanwijzingen geeftvoor beleidsontwikkeling. Genoemd worden:

grondbeleid en -strategie, Natura, PAS, gebiedsprojecten. De algemene opvatting is dat Prolander goed op de

hoogte is van maar dat er ook zeker verbetermogelijkheden zijn, zoals zicht op (Europese) subsidieregelingen.

Kennis over landbouw wordt genoemd als te ontwikkelen aandachtsgebied. Omdat Prolander een op uitvoering

gerichte organisatie is, is beleidswerk niet direct een primaire taak. Vinden enkele respondenten van de twee

provincies. De algemene opvatting is dat Prolander goed op de hoogte is van beleidsontwikkelingen maar dat er

ook zeker verbetermogelijkheden zijn, zoals zicht op (Europese) subsidieregelingen (waarbij door Prolander

aangetekend dat er alveel wordt binnen gehaald maar men op dit expertisegebied wel kwetsbaar is). De interactie

in de beleidsontwikkeling tussen beleidsteams en uitvoerende teams, zoals terugkoppeling van ervaringen uit de

uitvoeringspraktijk, is in het overleg tussen provincie en Prolander nog geen gemeengoed. Die ambitie is er wel bij

Prolander. Provincies zijn terughoudend.

De taakstelling: onbekend en onbemind

De taakstelling is in de boekhouding verwerkt. Maar de meeste respondenten gissen naar de wijze waarop deze

taakstelling is ingevuld. Ook bij de provincies nota bene. De invulling wordt door enkele respondenten gelinkt aan

het niet bezetten van de initiële formatie (dus personele lasten). Die zich -volgens met name de leiding- direct

vertaalt in organisatorische knelpunten. Een direct ¡nboeken van een taakstelling bij de start is volgens veel

respondenten onverstandig omdat een startende organisat¡e tijd en ruimte moet krijgen om zich in te regelen.

De resultoten

De afgelopen periode heeft Prolander voldaan aan de in de prestatieovereenkomsten afgesproken

resu ltaten.

Medewerkers

OR

Leiding

Provincie

Totaal

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

1.
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2. De afgelopen periode heeft de taakuitoefening van Prolander voldaan aan de in het bedrijfsplan

vastgestelde bed rijfsdoe lstellingen.

Medewerkers

OR

Leidíng

Provincie

Totaal

0,0 2o,o 4o,o 60,0 80,0 100,0

Op dit moment voldoet de taakuitvoering van Prolander aan de in het bedrijfsplan vastgestelde

bedrijfsdoelste I I ingen.

Medewerkers

OR

Leiding

Provincie

Totaal

0,0 2O,O 40,0 60,0 80,0 100,0

4 De taakstelling van 5% op de taakuitoefening is gehaald

3

Medewerkers

OR

Leiding

Provincie

Totaal

0,0 2o,o 40,4 60,0 80,0 100,0
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5 Prolander beschikt over voldoende financiêle middelen om zijn taken goed te kunnen uitvoeren

Medewerkers

OR

Leiding

Provincie

Totaal

0,0 20,0 40,0 60,0 90,0 100,0

6 Prolander is een goede werkgever

Medewerkers

OR

Leiding

Provincie

Totaal

0,0 2O,O 40,0 60,0 90,0 100,0

Door Prolander zijn de provincies in staat hun doelstellingen effectiever te realiseren dan door het zelf te
doen.

Medewerkers

OR

Leiding

Provincie

Totaal

0,0 20,0 40,0 60,0 90,0 100,0

7
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8 Prolander heeft vanuit haar kennis over de uitvoering de deelnemers actief geadviseerd over de

beleidsontwikkeling.

Medewerkers

OR

Leíding

Provincie

Totaal

0,0 2O,O 40,0 60,0 80,0 100,0

Prolander is goed op de hoogte van de (beleids)ontwikkelingen in het vakgebied bij deelnemers, Rijk,

Europa en anderszins.

Medewerkers

OR

Leiding

Provincie

Totaal

o,o 2o,o 40,0 60,0 8o,o 100,0

10 Het landelijk gebied in Drenthe en Groningen is gebaat bij het bestaan van Prolander

Medewerkers

OR

Leiding

Provincie

Totaal

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

9
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Provinciea mbtena ren

Ropportage kan nog beter, vernieuw¡ngen worden somen doorgevoerd.

Hoewel provincieambtenaren vinden dat verbeteringen zijn ingezet, zijn ze momenteel nog niet helemaal

tevreden over de rapportage van de door Prolander geleverde prestaties en inspanningen qua programma's. Dat

zit hem in kwaliteit (onderbouwen cijfers en systematiek) en het tijdig aanleveren van de stukken. Enkele

respondenten geven aan dat van het programmamanagement van Prolander erg veel wordt verwacht en het de

vraag is of daar voldoende capaciteit aanwezig is om te voldoen aan de informatievraag van de provincies. Met

name de eigenaren hebben behoefte aan betere ('hardere') informatie of Prolander levert in relatie tot haar

doelstellingen en prestaties.

Provincies hebben onvoldoende (actueel) zicht op voortgang en grondposities waarbij twijfel wordt geuit of het

betreffende informatiesysteem (VRIS) goed en op tijd wordt gevuld. Overigens wordt aangegeven dat

verbeteringen in overleg nu worden doorgevoerd. Work in progress, De financièle- en realisatiecijfers worden in

goed tempo beter. Weinig provincieambtenaren zijn bekend met de doelstellingen van het bedrijfsplan. Het

bedrijfsplan wordt vooralgezien als document in de fase tot aan oprichting. Daarna onttrekt het zich aan het zicht

van de {meeste) provincieambtenaren. Zij zijn meer bezig met de PPO en de output (beschreven in PPOV) van

Prola n d er.

Advisering støot onder druk door tijdgebrek en informele lijnen

Bijna de helft van de provincieambtenaren geeft aan goed in staat te zijn te adviseren op de doelstellingen van

Prolander. Als aandachtspunt wordt genoemd dat belangrijke stukken (specifiek als voorbeeld: generatiepact en

Najaarsrapportage) niet of niet tijdig aan het eigenarenoverleg worden voorgelegd, Wel aan het bestuur

overigens. En voorafgaand aan bestuursvergaderingen wordt vaak informeel door Prolander draagvlak gezocht.

Als risico wordt genoemd dat daarmee ambtelijk advies (als annotaties) nauwelijks meer'aankomen'. Te laat en

als mosterd na de maaltijd. De informele lijnen laten zo de formele opdrogen. Niet iedereen herkent dit overigens.

Aandachtspunt is dat er een afwijkende informatieplicht is tussen provinciale staten van Groningen en Drenthe.

ln Drenthe is meer bestuurlijke aandacht (in PS). lets meer dan de helft van de provincieambtenaren is van mening

dat de voorstellen van Prolander aan het bestuur van de GR van zodanige kwaliteit zijn dat ze hun rol als adviseur

inhoudelijk goed kunnen invullen. Als kanttekening wordt in enkele interviews benoemd dat Prolander niet altijd

zelfstandig oplossingen in goede richting bedenkt: óf snel bij de provincies aanklopt voor advies óf het probleem

al snel bij de deelnemers legt. Als voorbeeld wordt de advisering rond het generatiepact genoemd.

Overleg over de operatie gaat goed, korte en open lijnen,' schuine las' nog beter afspreken.

Er is goed gestructureerd periodiek overleg en ook in ad hoc kwesties weet men elkaar goed te vinden. De (strikte)

scheiding tussen eigenaarschap en opdrachtgeverschap wordt onderschreven. Het is goed voor de checks ond

balonces. Waardering wordt (nogmaals) uitgesproken voor het optreden en de toegankelijkheid van de directeur

en programmamanager van Prolander. Enkele ambtenaren geven aan meer verwachtingen te hebben gehad (ook

voor hun eigen informatievoorziening en als basis voor het overleg) van het VRIS (vastgoedsysteem), Over het

algemeen is de raad van advies voor deze respondenten onzichtbaar. Men ziet het meer als een klankbord voor

de directeur Prolander. Niet een raad die in de operationele zaken een rol speelt. Dat ligt meer bij de

verantwoordelijke managers van het landelijk gebied (en hun eigen programmaleiders).

Er is een goed overlegklimaat. Prolander loopt soms wat achter met actief informeren maar informeel kan snel

informatie worden gekregen. ln projecten wordt (vooral) in Drenthe gewerkt met de zogenaamde schuine las

(afnemende bemoeienis provincie naarmate een project meer in uitvoering komt), daarover wordt opgemerkt dat

daar nog betere afspraken over moeten worden gemaakt. Wie is wanneer in de lead?
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Er wordt veel geschakeld, ook tussen de provincles, lijnen zijn kort. De scheiding tussen opdrachtgeverschap en

eigenaarschap is ook helder. Opgemerkt wordt dat in de opdrachtgeversrol nog veel 'hiërarchische lagen' actief

zijn. Medewerkers van Prolander merken ook op dat (in Drenthe) veel ambtenaren (losse) opdrachten geven. Wat

de vraag oproept: wie gaat erover en is het programma wel in control. Omdat de lijnen kort zijn lost zich dat wel

op maar er is ook een besef dat de ambtelijk drukte wel iets minder kan.

Bestuurlijke drukte valt mee, verschillen in provincies is geen probleem voor Prolønder

Hier is een duidelijk verschil te zien tussen Groningen en Drenthe. Over het algemeen wordt bureaucratische last

van kadernota's, begrotingen en jaarstukken ervaren. Enkele Groningse respondenten zien het afnemen van

diensten vanuit de gastprovincie Drenthe ook als een alternatief. Bij Groningen is echter wel begrip (vanwege de

grotere opgave, risico's en bestuurlijke aandacht) dat Drenthe een voorkeur heeft voor een GR. Vergeleken met

andere GR-constructies die respondenten kennen is de ervaring dat het bij Prolander bestuurlijk soepel loopt.

Prolander kan goed omgaan met de verschillen tussen Drenthe en Groningen. Wel is een aandachtspunt dat

Prolander ook om moet kunnen gaan met veranderingen in politieke kleur/aandacht. Die sensitiviteit kan nog

beter. Maar dat is ook reeds samen opgepakt.

De resultoten

25 Prolander rapporteert tijdig en transparant over de door Prolander geleverde prestaties.

Groningen

Drenthe

Alle

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

26 Prolander rapporteert tijdig en transparant over de realisatie van de doelstellingen van het bedrijfsplan

(bed rijfsvoering).

Groningen

Drenthe

Alle

0,0 2o,o 40,0 60,0 80,0 100,0
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27

28

29

30

31

lk ben goed in staat op basls van de informatie en contacten te adviseren op de doelstellingen van
Prolander.

Groningen

Drenthe

Alle

0,0 2o,o 4o,o 60,0 90,0 100,0

De voorstellen van Prolander aan het bestuur van de GR zijn van zodanige kwaliteit dat ik mijn rol als

adviseur goed kan invullen.

Groningen

Drenthe

Alle

0,0 2o,o 40,0 60,0 90,0 100,0

Prolander is erin geslaagd de doelstellingen (periode 2015-2017) uit het bedrijfsplan te realiseren
(bed rijfsvoering).

Groningen

Drenthe

Alle

0,0 2o,o 40,o 60,0 90,0 100,0

Er is een goede operationele samenwerking met de directie en management en het bestuur van
Prolander (los van de formele overlegmomenten).

Groningen

Drenthe

Alle

0,0 2o,o 40,0 60,0 90,0 100,0

De raad van advies heeft in de praktijk een toegevoegde waarde in de operationele afstemming tussen
het bestuur van de GR en de organisatie Prolander.

Groningen

Drenthe

Alle

0,0 20,0 40,0 60,0 90,0 100,0
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32 De instelling van een bedrijfsvoering GR heeft gezorgd voor een effectieve bestuurlijke inzet (beperking

van'bestuurlijke drukte').

Groningen

Drenthe

Alle

o,o 2o,0 40,0 60,0 80,0 100,0

33 Er zijn in operationele zin goede afspraken te maken met Prolander

Groningen

Drenthe

Alle

0,0 2O,O 40,0 60,0 80,0 100,0

34 Prolander houdt in de uitvoeringspraktijk voldoende rekening met de couleur locale van mijn provincie.

Groningen

Drenthe

Alle

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

35 Rond Prolander is een duidelijke rolverdeling naar eigenaarschap en opdrachtgeverschap ingericht

Groningen

Drenthe

Alle

o,o 20,0 40,0 60,0 8o,o 1oo,o
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Management en personeel van Prolander

Respondenten: Prolonder beschikt niet over voldoende middelen en mensen om zijn token goed te kunnen

u¡tvoeren.

Het merendeel van de respondenten heeft twijfels of de huidige organisatie in staat is de taakuitoefening te

realiseren. De opgave toT2O27 zou daarvoor te groot zijn. Waarbij aangetekend dat de omvang van de formatie

was gebaseerd op het landelijk verdelen van schaarste (een gehalveerd DLG) over de opgaven van provincies. En

niet op basis van een destijds reële inschatting van werk.

ln de huidige praktijk zijn opdrachten nu soms lastig te bemensen. Volgens een deel van de respondenten is de

kwetsbaarheid van speclalistische solofuncties daarbij het grootste probleem, al eerder is genoemd dat het gaat

om ecologen, hydrologen maar ook subsidiekennis is genoemd. De taakstelling heeft dit mede veroorzaakt. Verder

is er een notie dat de projectmatige aanpak tot efficiencyverbetering kan Ieiden en dat er stappen worden gemaakt

om dit te verbeteren. lnmiddels is ook een formatieanalyse gestart door een extern gespecialiseerd bureau dat

verder antwoord op deze vragen zal kunnen geven.

De werkbelasting wordt over het algemeen als te hoog ervaren. Sommigen verwijzen specifiek naar

piekmomenten waarop de werkbelasting onaanvaardbaar wordt, anderen vinden dat het over de gehele linie te

hoog. Ook de in 2016 gehouden werkstressmeting geeft aan dat de werkbelasting als hoog wordt ervaren. ln de

interviews met (8) medewerkers viel op dat de persoonlijke werkdruk meevalt maar dat ze observeren dat

velen/anderen het wel druk hebben. Het management geeft aan een hoge loyaliteit te zien bij medewerkers, wat

ook een risico is qua belasting. Men zegt daarop te sturen. Er wordt verwacht dat de uitvoering van het OOP voor

specifieke functies verlichting gaat bieden.

De orgonisotiestructuur is soms lastig te volgen, over het algemeen wordt er goed samengewerkt

De helft van de medewerkers is van mening dat de organisatiestructuur doelmatig is ingericht. De leiding is

positiever. Men is blij met de platte structuur en korte lijnen. De matríxstructuur wordt door sommigen als lastig

ervaren en het leidt tot meer leidinggevende overhead (twee bazen). Medewerkers zijn voorzichtig positief over

de recent ingevoerde programmasturing. Het management ziet daarin een belangrijke stap om beter aan te sluiten

aan de programmasturing vanuit de provincies, met name Drenthe. De prestatieafspraken en indicatoren zijn in

redelijke mate duidelijk. Zowel de prestatieafspraken zijn in de ogen van de respondenten helder (dat is iets anders

dan reëel). De relatie tussen outputafspraken en ureninzet is in de ogen van de respondenten vr¡j dun. Vanuit de

projectleiders worden goede individuele afspraken met medewerkers gemaakt en periodiek besproken. Van een

enkeling mag meer duidelijkheid over rol en verantwoordelijkheid worden gegeven, sommigen ervaren de

matrixstructuur als een oorzaak van onhelderheid. Het zou nog wel strakker georganiseerd kunnen. Verder wordt

een paar keer opgemerkt dat'spreken' over de voortgang goed is maar 'aanspreken' daarop nog wel een tandje

méér kan. De leiding ervaart dat goed wordt samengewerkt door en in de teams, medewerkers zien dat wel in het

eigen team maar in mindere mate tussen teams. Medewerkers benoemen dat samenwerking tussen de

uitvoerende teams beter kan. De leiding geeft aan dat die samenwerking zich vooral moet laten zien in de

progra m mastu ring.

Kanttekening is dat veel respondenten hebben aangegeven dat ze 'team'als projectteam hebben geïnterpreteerd.

Veelvuldig wordt genoemd dat samenwerking in het projectteam leidend is in realiseren resultaten. Men zit in

diverse projectteams waar 'het werk gebeurt' en men ziet minder (noodzaak tot) samenwerking in het organieke

team. Dit speelt niet voor het team dat de bedrijfsvoering doet.
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Overleg is von goede kwal¡te¡t

De 'zeepkist' (briefing door de directeur) en de daaropvolgende mail wordt als prettig ervaren door de

medewerkers. Algemene indruk is dat veel informatie op verschillende manieren wordt gedeeld, hetgeen op prijs

wordt gesteld. ln enkele gevallen geven medewerkers aan dat de team-overleggen weinig inhoud hebben. Er

heerst tevredenheid ten aanzien van de medezeggenschap. Regelmatig wordt genoemd dat de ondernemingsraad

ook nog in ontwikkeling is. En dat het door de aanwending van andere directe kanalen (als de zeepkist) tussen

management en medewerkers in een relatief kleine organisatie ook zoeken is. ln de interv¡ews noemen

medewerkers als verbeterpunten de zichtbaarheid en terugkoppeling naar medewerkers. De OR zelf voelt zich

ook goed betrokken. De OR merkt nog op dat men qua arbeidsvoorwaarden het overleg met de OR van de

provincie Drenthe mist en daardoor soms overvallen wordt door ontwikkelingen die ook voor de medewerkers

van Prolander van belang zijn.Zo kan zij haar rol onvoldoende invullen.

Steun voor de ontwikkeling van een projectmatige werkwijze, nog een weg te goan

Breed wordt gedeeld dat de projectmatige werkwijze (met maatwerk per type project) zeer toegesneden is voor

het voornamelijk uitvoerende werk van Prolander. Vanuit een programmatische aanpak worden projecten

geprogrammeerd, steeds meer ook interactief met de provincies. De respondenten geven aan dat op dit terrein

nog veel te winnen valt. Vandaar ook de twijfel bij de helft van de medewerkers; zij zien dat de uitgangspunten

n¡et altüd worden nageleefd en dat een cultuur van elkaar aanspreken nog kan worden bevorderd.

Niet alle medewerkers hebben helder wie in projecten wat doet en waarvoor is gemandateerd. Bijvoorbeeld

vinden ondersteunende medewerkers of medewerkers in andere projecten het lastig bij wie ze informatie moeten

halen. Veel medewerkers merken op dat hier iets te verbeteren valt. Het is soms nog zoeken, in de matrix. Men

werkt vanuit vrij generieke functiebeschrijvingen en het echte werk komt vaak pas aan de orde bij het (in 2018 af

te schaffen) lndividueel Werkplan. Met name projectmatig werken (een goed projectplan) zou meer helderheid

kunnen scheppen over wat verwacht wordt van een projectlid of toegevoegd specialist.

Prolander is een goede werkgever, betrokkenheid en ontwikkeling worden gestimuleerd

Medewerkers zijn over het algemeen tevreden met de individuele ontwikkelmogelijkheden. Er is ruimte en geld

voor opleid¡ngen. Men noemt de beperkte omvang van Prolander en het vergrijsde personeelsbestand als

beperkende factor in loopbaanmogelijkheden voor jongere medewerkers. Terwijl het juist zo belangrijk wordt

geacht hen een perspectief te kunnen geven.

De meeste respondenten refereren aan het OOP. Als een te bereiken doel waar de organisatie op gericht dient te

zijn. Door de oprichting van vak- en werkgroepen, werklunches etc. wordt betrokkenheid bevorderd. Dat wordt

gewaardeerd maar het kost tijd en energie (extra uren maken en/of ten koste van het werk). Over het algemeen

is er overeenstemming over de te volgen weg, maar ook het besef dat die weg lang is. lnstroom van jongeren met

'projectskills' wordt gezien als een kans om zaken te versnellen.

De meeste medewerkers herkennen de kernwaarden (bevlogen, ondernemend, verbindend en resultaatgericht)

als een onderdeel van hun planningsgesprekken (lWP), daarmee zien het vooral op formele momenten maar het

leeft veel minder in de operatie zoals in voorbeeldgedrag, aanspreken op.... ln interviews kunnen medewerkers

niet spontaan alle waarden opnoemen. Vaak wordt verwezen naar OOP: "daar staat het in". Medewerkers in het

veld ervaren beperkingen in het ondernemend zijn omdat ze in gebieden kansen moeten laten liggen vanwege de

focus op natuur.

Huisvestìng en lCT, nog niet op gewenst niveou

Men is zeer tevreden met de normale kantoorautomatisering. Dat is beter dan men bij DLG gewend was. Ook de

servicedesk wordt zeer gewaardeerd. Echter de problematiek (en het management is daar zeer van bewust) ligt
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bij de informatiesystemen die zich richten op de werkprocessen. Het financieel systeem EBS en de geografische

systemen werken naar behoren. Echter systemen die de projectinformatie, grondinformatie (voortgang,

registratie) en documentenstroom en -archivering moeten ondersteunen voldoen niet aan de verwachtingen en

daarmee loopt Prolander risico's (ook qua efficiency) en worden de provincies onvoldoende (actueel)

geinformeerd. Dit onderwerp zullen de onderzoekers verder verkennen (bijlage 6).

Over het algemeen wordt het qua huisvesting als positief gezien dat men in de buurt van de opdrachtgevers zit.

ln de provinciehuizen. Dat bevordert een goede onderlinge afstemming. De kantoorruimte in Assen (een

kantoortuin in een, ook visueel, krappe 'toren': F3) wordt als onrustig ervaren en niet geschikt voor de

projectmatige werkzaamheden (veel interactie/overleg en gebruik van groot materlaal als plankaarten). Het

ontbreekt aan overlegruimtes en concentratieruimtes. Melding wordt gemaakt van plannen om hier deels in te

voorzien. De ruimtes in Groningen worden geschikter geacht voor concentratiewerk.

Werken met de provincies gaot goed, de schuine las geeft soms scheve gezichten

De medewerkers, vooral zij die functioneel veel met de opdrachtgevers te maken hebben, geven aan goede

operationele en persoonlijke contacten te hebben met de opdrachtgevers. Dat geldt ook voor de leiding. ln de

interviews duiken echter wel wat wolkjes op. De term 'schuine las' valt daarbij op, dit is een diagonaal die naarmate

een project van planvorming naar u¡tvoer¡ng gaat laat zien dat bemoeienis van de provincie afneemt en van

Prolander toeneemt. Er is geen 'harde' overdracht van een project van provincie naar Prolander. ln Drenthe

werken bijvoorbeeld projectleiders van Prolander en provincie nog lang in koppeltjes samen. ln Drenthe ervaart

men ook veel opdrachtgevers. Met Groningen is (ook gelet op de minder complexe opgaven) een meer

pragmatische werkwijze ontwikkeld. Men zoekt elkaar op als dat nodig is. Die schuine las geeft ook wel wrijving

volgens meerdere respondenten. Namelijk dat het soms niet helder is wie waar over gaat (mandaten) of dat

betrokkenheid soms ontaardt in ongewenste bemoeienis en ruis op de lijn. Leidinggevenden van Prolander vinden

dit een probleem qua aansturing van personeel. Het probleem wordt getackeld door elkaar op te zoeken en nadere

afspraken te maken. Maar het moet nog beter: nog meer gestructureerd en professioneler.

Voor de medewerkers en leidinggevende die het betreft is het duidelijk dat Drenthe en Groningen in hun

opdrachtgeverschap verschillen maar dat men daar prima mee om kan gaan. Over het algemeen vallen termen

als no-nonsense en progmatlsch als het gaat om Groningen. Plonmotig en zorgvuldig zijn begrippen die Drenthe

typeren, en w al formele r.

De resultoten

36/57 De taakuitoefening van Prolander is goed te realiseren met de huidige organisatie.

Leiding

Medew

OR

Alle

0,0 20,O 40,0 60,0 80,0 100,0
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37/58 De taakuitoefening van Prolander leidt tot een aanvaardbare werkbelasting

Leiding

Medew

OR

Alle

0r0 20,o 40,0 60,0 80,0 100,0

38/59 Er gelden bij Prolander duidelijke prestatieafspraken en indicatoren: iedereen weet wat er moet
gebeuren.

Leiding

Medew

OR

Alle

0,0 20,o 40,0 60,0 80,0 100,0

39/60 De organisatiestructuur is doelmatig ingericht.

40/61 Tussen de teams wordt goed samengewerkt

Leiding

Medew

OR

Alle

0,0 20,o 40,0 60,0 80,0 100,0

Leiding

Medew

OR

Alle

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
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4t/62 Binnen mijn team(s) wordt goed samengewerkt.

42163 De overlegstructuur binnen de organisatie is van goede kwaliteit.

43/64 De medezeggenschap binnen de organisatie is van goede kwaliteit.

44/65 De projectmatige werkwijze is toegesneden op de taakuitoefening.

Leiding

Medew

OR

Alle

Leiding

Medew

OR

Alle

0,0 20,o 40,0 60,0 80,0 100,0

Leiding

Medew

OR

Alle

0r0 20,O 40,0 60,0 80,0 100,0

Leiding

Medew

OR

Alle

0,0 20,0 40,O 60,0 80,0 100,0

0r0 20,o 40,0

41,

60,0 80,0 100,0



45/66 lk ervaar dat de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie helder zijn

Leiding

Medew

OR

Alle

0r0 20,o 40,0 60,0 80,0 100,0

46/67 Er zijn voldoende mogelijkheden voor medewerkers om zich te ontwikkelen.

47/68 Prolander werkt (op een goede manier) toe naar één organisatiecultuur

Leiding

Medew

OR

Alle

0,0 20,o 40,0 60,0 80,0 100,0

48169 Binnen Prolander wordt nadrukkelijk gestuurd op de kernwaarden.

Leiding

Medew

OR

Alle

0r0 20,O 40,0 60,0 80,0 100,0

Leiding

Medew

OR

Alle

0,0 20,o 40,0 60,0 80,0 100,0
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50/72 De geautomatiseerde systemen en overige ICT-voorzieningen stellen medewerkers in staat hun werk
goed te doen.

Leiding

Medew

OR

Alle

0,0 2A,O 40,0 60,0 80,0 100,0

57/73 De huisvesting stelt medewerkers (mij) ¡n staat het werk goed te doen.

Leiding

Medew

OR

Alle

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

54/74 De samenwerking met de opdrachtgevers van beide provincies is van goede kwaliteit.

Leiding

Medew

OR

Alle

0,0 20,o 40,0 60,0 80,0 100,0

56/75 lk kan in mijn werk goed schakelen tussen de twee provincies, ik houd rekening met de couleur locale

Leiding

Medew

OR

Alle

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
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Vragen alleen gesteld aan het management

Aan het management zijn nog vier extra vragen gesteld. Die hebben met name betrekking op hun relatie met het

bestuur en de opdrachtgevers en de dienstverlening.

R i si co m a n o g e m e nt p rofe ssi o n o I i se re n

Het beheersen van risico's is vooral gestoeld op de professional¡teit en ervaring van de betrokken medewerkers

bij Prolander. En die is van uitstekende kwaliteit volgens het management. Dat blijkt ook uit de P&C stuken. De

wens is er wel om een meer systematische en proactieve risico-aanpak in te voeren (bij beheersingssystematiek

in projecten bv.)

Relotie met bestuur is possend

Enerzijds wordt aangegeven dat het bestuur op 'gepaste afstand' stuurt en meedenkt, anderzijds dat de

(informele) lijnen kort en prettig zijn. De toon van het overleg is goed. Ook als er lastige zaken aan de orde zijn.

De opdrochtgevers moeten beter hun opdrachten (prestaties) formuleren voor Prolonder

Het is duidelijk dat hier nog veel te winnen valt. ls de opdracht scherp en helder? Tevens wordt aangegeven dat

Prolander dit spel ook nog scherper kan spelen. Er zijn ook voorbeelden waar Prolander de penvoering doet voor

de opdrachten. Wat eigenlijk niet gewenst is. ln de toelichtingen wordt aangegeven dat er op dit moment een

intensief traject (met externe hulp) loopt waarbij dit proces (van beide kanten) sterk wordt verbeterd. Drenthe

heeft haar complexe programma sterk gestructureerd, zodat Prolander ook beter intern kan sturen. Opdrachten

(vanuit Drenthe) zouden beter gekanaliseerd kunnen worden om misverstanden te voorkomen.

Tevreden over de dienstverlening

Verwezen wordt naar de positieve evaluaties van de dienstverleningsovereenkomst (DVO). ln diverse gesprekken

is waardering uitgesproken voor de servicebereidheid vanuit de provincies. Toch blijkt uit de interviews dat het

management qua ondersteuning wel iets meer verwacht specifiek op het terrein van informatiesystemen en

archivering. Ook is het voor Prolander onduidelijk wie vanuit de provincies de DVO coördineert. Ër mist één

accounthouder.

De resultoten

49 Prolander is goed in staat te sturen op risico's.

Leiding

0,0 2o,o 4o,o 60,0 80,0 100,0

44



52 Het bestuur van Prolander stuurt Prolander effectief aan

Leiding

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 1oo,o

53 De opdrachtgevers van Prolander zijn in staat heldere en reële opdrachten (prestaties) te formuleren
voor Prolander.

Leidlng

0,0 20,a 40,0 60,0 90,0 100,0

55 lk ben tevreden met de dienstverlening van de deelnemers (provincies)

Leíding

0,0 2o,0 40,0 60,0 80,0 100,0
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Vragen alleen gesteld aan medewerkers en de OR

Aan de medewerkers en de OR van Prolander zijn vijf extra vragen gesteld

Trots een 'Prolander' te zijn en met plezier noar het werk

Dit spreekt voor zich, men ¡s trots op twee jaar hard werken en op de mooie dingen die zijn gerealiseerd, iets wat

ook tot (meer) vertrouwen en waardering moet leiden bij de opdrachtgevers. Er is ook aandacht geweest voor

medewerkers voor de overgang van DLG naar Prolander en de onzekere tijd die daar voor hen aan vooraf is

gegaan. Dat wordt gewaardeerd. Ook voelt men zich welkom in de provinciehuizen. Het plezier haalt men uit de

afwisselende projecten, collegialiteit, korte lijnen en concrete resultaten die'buiten'te zien zijn. Qua

bevlogenheid zit het wel goed, met een beetje meer duidelijkheid over resultaten en wat meer vrije ruimte vanuit

de opdrachtgevers kan het nog beter worden.

Al eerder is opgemerkt dat binnen de organisatie een groot draagvlak bestaat voor de ontwikkeling als geschetst

in OOP. Ook is er het vertrouwen dat de leiding dit samen met de medewerkers en de OR op een zorgvuldige wijze

oppakt. Het mág geen papieren tijger blijven.

Over de eindigheid van de natuuropdracht denkt men wel na. En dus ook over de toekomst van Prolander. Het is

een zorg waar men, naar ons is gebleken in de interviews, vrij volwassen mee omgaat en niet door in mineur raakt.

Wel vindt men dat de provincies hier meer aandacht voor mogen hebben en geen tegengestelde signalen moeten

uitzenden.

Tevreden over functie, expertise n¡et altijd benut

Over het algemeen is men tevreden met de eigen functie. Opmerkingen gaan over de beperkingen in

loopbaanmogelijkheden. Waar knelpunten zijn worden medewerkers goed gefaciliteerd. Medewerkers geven aan

dat ze zich gewaardeerd en benut voelen. Enkele medewerkers betreuren het dat bepaalde expertises

(specialismen) niet benut worden omdat de opdrachtgevers daar niet op zitten te wachten (ergo: er is geen

concrete vraag naar of ze doen het liever zelf).

De resultoten

70 Er wordt goed gebruik gemaakt van mijn expertise.

Medew

OR

Alle

0,0 20,o 40,0
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71 lk ben tevreden met mijn functie binnen Prolander

Medew

OR

Alle

0,0 2O,O 40,0 60,0 80,0 100,0

76 lk heb vertrouwen in de aanpak rond de ontwikkeling van de organisatie Prolander

Medew

OR

Alle

0,0 20,o 40,0 60,0 80,0 100,0

77 lk ben trots op Proìander

Medew

OR

Alle

0,0 20,o 40,O 60,0 80,0 100,0

78 lk heb plezier in mijn werk.

Medew

OR

Alle

0,0 20,O 40,O 60,0 80,0 100,0

47
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Bijlage 3. lnterviews met bestuurders, RvA

Dit hoofdstuk is geboseerd op meningen von de respondenten, in dit geval drie bestuurders en een lid von de raod

van advies. De meningen zijn gedestilleerd uit de gehouden gesprekken. Het goat hier niet om meningen en/of

concl usi es vo n het o nde rzoe kstea m.

Prolonder vormen wos een goede zet

Bij de bestuurders heerst tevredenheid over de werkwijze van Prolander. Pas enkele jaren actief maar toch is de

algemene mening dat er een stabiele organisatie staat die levert en die 'in control' is. Uiteraard met de

aantekening dat er op diverse terreinen dingen beter en anders kunnen. Maar dat geldt voor iedere organisatie.

Tussen de Drentse en Groninger bestuurders (en RvA) zijn geen significanteverschillen te zien in de beoordeling

van Prolander. Men is het erover eens dat de vorming van Prolander door de twee provincies (drie was nog beter)

een goede zet is geweest. Zo is voorkomen dat erveel kennis van DLG Noord is versnipperd en er is gezorgd voor

een robuuste op uitvoering gerichte organisatie.

GR is oké, maar kan het een onsje minder bureoucratie?

Wel is er verschil in de beoordeling van de constructie. Maar die is ook wel verklaarbaar. ln Groningen vindt men

de GR-constructie nogal bureaucratisch. Ondanks de keuze voor de light-variant. Waarbij de vraag wordt gesteld

wat er qua papierwerk (kadernota, begroting, jaarstukken) light aan is. Ook de scheiding tussen eigenaarsrol en

opdrachtgeversrol speelt daarin een rol. Begrijpelijk bij het GR-construct maar ook 'too much'. De provincie

Drenthe is voorstander van de GR-constructie. Drenthe loopt qua inzet, doelstellingen en de politieke dynamiek

in Drenthe grotere risico's en de GR-constructie zorgt naar de mening van de bestuurders dat de organisatie

(vanuit Drenthe geredeneerd) meer in control is. Het construct is ook conform het vastgestelde beleid van Drenthe

inzake verbonden partijen. Overigens maakt Groningen er geen punt van. Echter als de administratieve last zou

kunnen worden verlicht zou dat de Groningers wat waard zijn.

Prolander wordt voorol nog op input gestuurd

Als het gaat om de inzet van Prolander zijn de bestuurders zich er goed van bewust dat die vooral input-gestuurd

is. Het verdelen van de ureninzet (met wat marge onderling) over de provincies. Dat gaat nu nog wel goed maar

op termijn is er toch meer de behoefte aan een langeretermijnstrategie, die meer is uitgetekend aan de hand van

de output: de stuwmeren aan werk en het meerjarige plannen daarvan. Omdat de bestuurders van mening zijn

dat er op dit moment goed geleverd wordt is men nog niet overtuigd van het bestaan van structurele knelpunten

in de omvang van de organisatie. Voor het oplossen van verzuimvraagstukken, de scheve balans in generaties en

het lenigen van tijdelijke tekorten van specialistische kennis staan de bestuurders wel open.

ln Drenthe speelt nog dat Prolander meer inzet zou kunnen tonen in het realiseren van functieverandering van

grond zonder direct aankoop in te zetten.

Somenspel is goed en in ontwikkeling

Het samenspel tussen de bestuurders en Prolander is naar de mening van de bestuurders goed. Vooral de

opdrachtgevers komen Prolander in het gebied ook tegen en hebben waardering voor de werkwijze en dat

Prolander de mensen in het gebied kent. Ze hechten aan de Noordelijke signatuur van Prolander en de

medewerkers van Prola nder (let dus op met externe inhuur!). Ook met de verschillen tussen Drenthe en Groningen

(die er onmiskenbaar zijn) kan Prolander goed omgaan. ln de communicatie naar het gebied is het volgens de

bestuurders van groot belang dat provincie en Prolander met één mond spreken en dat Prolander de politiek-

bestuurlijke kneepjes onder de knie heeft. Bestuurders hebben de indruk dat Prolander hier nu stappen in maakt.

Als goede voorbeelden komen Bargerveen en Westerwolde voorbij.
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lnformeel contact vangt veel of
Als het mis gaat of dreigt te gaan dan benutten de bestuurders vooral de provincieambtenaren om bij te sturen.

Er zijn ook voldoende informele contacten (ook met de directeur Prolander) om af te stemmen. De bestuurders

hebben ook de indruk dat de provincies steeds beter in hun opdrachtgeversrol komen. Drenthe heeft haar

complexe en omvangrijke natuuropgave sterk gestructureerd door (in overleg met Prolander) een

programmatische insteek te kiezen. ln Groningen werkt een no-nonsense aansturing met korte lijnen.

De vergaderingen van de GR focussen zich vooral op de vaststelling van jaarstukken en de overeenkomsten.

Operationele zaken worden vaak anders afgevangen. De Raad van Advies acteert daarbij vooral in de eigenaarsrol,

als sparringpartner van het management bij organisat¡e- en kwaliteitsvraagstukken.

De toekomst van Prolonder, eerst focus op de natuuropgave....

Bestuurders zijn zo nu en dan bezig met de vraag over takenpakket (scope) en over de toekomst van Prolander.

Nu al, na de start. Dat heeft te maken met de kansen die nu wellicht benut kunnen worden door Prolander als

'grondautoriteit' in te zetten op bredere en andere grondopgaven (dan natuur) maar ook wat is er na de realisatie

van de natuuropgave. Daar zijn de bestuurders nog niet uit. Ten eerste, en dat speelt bij beide provincies, wil men

focus op de realisatie van de natuurafspraken. Door -nu al- te verbreden is de kans groot dat daarmee de

natuuropgave (die vooral in Drenthe groot en risicovol is) in de knel kan komen door een gebrek aan focus. Ten

tweede is er de meer principiële vraag over wie op de mogelijke terreinen van verbreding (genoemd zijn:

landinrichting, energielandschappen) een rol krijgt? Moet Prolander een prominente plek krijgen of zijn er andere

organisatievormen (ook binnen het provinciaal apparaat) die beter zijn. Dat de huidige opdracht aan Prolander

eindig is 12027 of 'wat' later) is duidelijk, maar of dat ook geldt voor Prolander zelf niet. Een gedeputeerde laat

daarbij aantekenen dat "het landelijk gebied nooit af is". Het is goed, vinden de respondenten, (vanuit de

verantwoordelijkheid van het eigenaarschap) hierover in gesprek te gaan. Maar de natuuropgave mag (daardoor)

nu niet en nooit niet in het gedrang komen.
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BIJ LAGEN

DEEL ll: BEVINDINGEN OP THEMA

Dit deel is gebaseerd op een themotisch vormgegeven vervolgonderzoek. Hiervoor hebben de onderzoekers

documenten'geraadpleegd, aonvullende interviews gehouden en is ook gebruik gemaokt van, en getoetst aan de

bevindingen von de respondenten.

Op basis von een voorstudie, de enquête en de gesprekken is door de onderzoekers een oantol thema's geselecteerd

die in dit deel nader zijn uitgewerkt. Op basis van de overtuiging van de onderzoekers dat d¡t in het koder van de

doorontwikkeling onderwerpen zijn die bepalend zullen zijn voor de wøardering van de Prolonder in de komende

jaren. Op onderdelen kan in de themo's een herhaling van teksten worden herkend uit de vorige hoofstukken.

Meningen en bevindingen in dit deel komen voor rekening van de onderzoekers, tenzij onders is aangegeven.
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Bijlage 4. Geraadpleegde documenten

Gemeenschappelijke regeling Prolander

Mandaten aan bestuur en directie Prolander, inclusief ondermandaten (overheid.nl)

Organisatiereglement Prolander

Bedrijfiplan Prolander 2015 (versie 31-8-2015)

Presentatie Governance Prolander (versie 11-04-2016)

Organisatie-ontwikkelplan Prolander (2017)

Werkstressonderzoek (Verbaa n, 2017)

Prolander begrotingen 20t6,2077 en 2018

Financiële verkenning t.b.v. kadernota 2019 (intern conceptdocument Prolander)

Prolanderjaarstukken 2015 en 2016

DVO's Prolander

Provincia le prestatieovereenkomsten (PPO)

Kwa rtaa I ra pportages P POV, tota a I ra p port age 2016-2O17

G etota I iseerd e ra pportage h ecta res 2Ot6-2077 ( Prola nder)
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Bijlage 5. Bevindingen over de Governance

Algemeen

ln deze bijlage wordt een feitelijke beschrijving gegeven van de governancestructuur, zoals die is vastgelegd,

aangevuld met informatie over de feitelijk invulling in de praktljk. Dit op basis van aanvullende interviews en

documentstudie. Ook de (periodieke) overleggen worden kort beschreven.

Orgonigrom van de Governonce op de 6R

Het Bestuur van Prolander bestaat uit vier leden, twee per provincie. Per provincie gaat het om een bestuurlijk
eigenaar en een bestuurlijk opdrachtgever. Onder de directeur vallen drie teams en het programmamanagement.

Provincies

Er worden aan provinciezijde vier rollen onderscheiden
. opdrachtgever
¡ Eigenaar
r Dienstverlener/gastheer
¡ Raad van Advies

De opdrachtgever, eigenaar en gastheer werken alle vanuit hun eigen directe spoor met Prolander en hebben
hiervoor mandaat.
In onderstaandetabelzijn de rollen, de juridische basis en de uitvoering beschreven. Voor iederetaakvindtoverleg
op twee n¡veaus plaats. Hiermee is voor ieder dossier een escalatiemogelijkheid gecreëerd.

De scheiding van de rol van 'eigenaar' en 'opdrachtgever' is gekozen omdat er sprake kan zijn van tegengestelde

belangen. De provincie als eigenaar wil een organisatie met een financieel gezonde bedrijfsvoering. De provincie
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als opdrachtgever wil optimale inzet, goede kwaliteit, provinciale doelen halen, budget goed besteden. Dat kan

strijdig zijn. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is deze scheiding doorgevoerd. Deze constructie wordt over het

algemeen gewaardeerd door de respondenten. Sturing en verantwoording op de dienstverlening is moeilijk te

reconstrueren, een centraal accounthouderschap ontbreekt. PIOFA-teamleiders verwijzen ook naar deze (in hun

ogen) ongewenste situatie. Overigens wil dat niet zeggen dat de dienstverlening niet goed is. Het gaat om risico's

door het (in praktijk) ontbreken van sturingsmechanismen.

Road van Advies

De Raad van Advies (RvA) is ingesteld op grond van de GR, artikel 13. Een verdere invulling is niet gegeven. De

stuurgroep transitie Prolander heeft bepaald dat de RvA het escalatie-/kristallisatiepunt is waar desgewenst

overkoepelende aspecten samen komen. Daar waar bijvoorbeeld de invulling van de eigenaarsrol conflicteert met

deinvullingvandeopdrachtgeversrol en/ofdegastheerrol zal wordenopgeschaaldnaardeRvA. Daarnaastisde

RvA gericht op het functioneren van Prolander als geheel en het functioneren van de directeur. Zlj fungeert als

sparringpartner. Beide provinciesecretarissen hebben zitting in de raad. ln een aantal gevallen heeft de RvA, vooral

in de eigenaarsrol, geacteerd, Met succes. Aandachtspunt is de adviseurs daarbij blijvend te betrekken.

Overlegvormen en mandaat

O p d ra c htg eve r-o pd r ac h t n e m e r
Wekelijks: Operationele afspraken, ad hoc zaken; Zes wekelijks: doornemen van de voortgang (driehoek

Prolander-Groningen en Drenthe) en per kwartaal: bespreken van de PPOV (kwartaalrapportage op basis PPO)

Eigenoorsoverleg

Afstemming tussen de ambtelijke eigenaren Drenthe en Groningen en de directeur en concerncontroller van

Prolander over de advisering aan het bestuur ter voorbereiding van bestuursvergaderingen, ad hoc overleg als

nodig. Binnen de provincies wordt ook als nodig tussen de ambtelijk eigenaren, de ambtelijk opdrachtgevers en

(programma)management van Prolander overleg gepleegd.

Raod van advies

Op ad hoc basis (escalatieniveau); ook regelmatig intervisie met directeur Prolander

De overleggen zijn goed ingericht en nuttig. Echter sommige adviseurs geven aan dat door de (vele) informele

lijnen hun informatiepositie in het gedrang komt.

Mondaat oan bestuur Prolonder (hondelen nomens provincie)

Er is een op overheid.nl vanuit provincies een gepubliceerd mandaatbesluit aan het bestuur en een

mandaatbesluit van het bestuur aan de directeur waar de het mandaat (tot € 1.000.000, -), en de beperkingen

van het mandaat zijn beschreven. Ook ondermandaten (met financiële drempels) voor programmamanager,

projectleiders en teamleiders zijn daar helder beschreven. Van Groningen is nog een verouderde regeling (2015)

aangetroffen.

Mandoot binnen de provincies

De provincies hanteren hun eigen mandaatregeling binnen de organisatieverordening van de provincie. Dat

betekent in Drenthe dat de betrokken teamleider(s) tekenbevoegd zijn tot € 1.000.000, -, daarboven heeft de

concernmanager een ambtelijk mandaat. Verplichtingen boven € 300.000, -- worden gemeld bij de betrokken

gedeputeerde. ln Groningen heeft het afdelingshoofd een mandaat tot het aangaan van verplichtingen tot €

70.000, --, hierboven ligt het mandaat bij de gedeputeerde/gedeputeerde staten. Bij gevoelige situaties gaat het

mandaat naar de mandaatgever. Mutaties uit reserves berusten bij provinciale staten. We hebben geen

ondermandaten aangetroffen voor de programmaleider(s) Natuuropgave (team/afdelingsmedewerker). Daarom

kanhii/zij in overleggen geen directe beslissingen nemen.
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Bijlage 6. Bevindingen over organisatieontwikkeling

Algemeen

ln deze bijlage geven de onderzoekers een feitelijke beschrijving van de organisatieontwikkeling binnen Prolander

en vullen dat aan met observaties uit documenten, interviews en bijeenkomsten. Uit de vragenlijsten en ook in

gesprekken blijkt: Medewerkers zijn trots op Prolander. We hebben ook veel loyaliteit en energie gevoeld. Men

wil dat Prolander slaagt.

Overgong van DLG naor Prolonder

De overgang van de rijksdienst DLG naar Prolander bleek groot, projecten liepen echter gewoon door: "de winkel

bleef gewoon open". Deovergangvan DLG naar Prolanderwordtveranderkundiggeïllustreerd in deonderstaande

curve, die Prolander heeft gepubliceerd in haar Organisatie-ontwikkelplan (OOP), dit plan is een als noodzakelijk

gevoelde aanscherping en doorontwikkeling van het oorspronkelijke bedrijfsplan (2015)

Køñi.OÈv¡ñg dô¡ EILG
oplloÙdl tG ¡r6riaañ

HL..Èpt <lç

W6<rG rensñ <r¡ã n-at
G¡Þñ¡ngcdftrc ntc g¡aañ

ÞlonlcÉri*

oñRçnñ¡Eitðæ F¡uld¡sG æ¡¡t¡ê P@l.ndor

uuf arcl w-¡lEa<l Gn .¡ñÐñg
Pel!@litkcoñækGtuad

Vanuit de medewerkers, de betrokken leidinggevenden en de adviseur betrokken bij het OOP is dit proces

herkend, erkend en gerespecteerd. Er is tijd voor genomen en dat heeft geleid tot een positieve start van

Prolander. ln de interviews en (plenaire) bijeenkomsten is gebleken dat medewerkers die aanpak in de transitie

hebben gewaardeerd en zich over het algemeen prettig voelen bij Prolander.

O rg a n Ì so ti e -o ntw i kke I pl o n

Prolander is gestart met een bedrijfsplan als ontwikkelkader. Dat bleek onvoldoende houvast te bieden en ook

niet 'van ons'. ln overleg met de provincies is het OOP opgesteld in interactie met alle medewerkers. Prolander

geeft de koers voor de organisatieontwikkeling in OOP weer. Het plan is gebaseerd op een analyse van

ontwikkelpunten waar Prolander aan wil werken. Ook provincies hebben input geleverd. Die analyse is samen met

alle medewerkers gemaakt via '20-minuten gesprekken' die met medewerkers gevoerd zijn. Vervolgens hebben

medewerkers in plenaire bijeenkomsten acht ontwikkelpunten uitgewerkt die aan het bedrijfsplan zijn

gerelateerd. Deze acht ontwikkelpunten zijn belangrijke dragers voor het OOP en kanaliseren ook de concrete

acties om met medewerkers verder aan de slag te gaan en het OOP te implementeren. De 8 ontwikkelpunten zijn:

1. ldentiteit

2. Bestuurlijke sens¡t¡viteit

3. Relatie opdrachtgever - opdrachtnemer

4. Projectmatig werken

5. lnnovatie

6. Communicatie

7. Structuur

8. Kennis vergaren en delen

Werkgroepen zijn met deze thema's aan de slag gegaan. Elke werkgroep heeft een opdracht meegekregen
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Binnen de organisatie bestaat een groot draagvlak voor de ontwikkeling als geschetst in OOP. Ook is er het

vertrouwen dat de leiding dit samen met de medewerkers en de OR op een zorgvuldige wijze oppakt.

ln de interviews zijn onderstaande thema's naar voren gekomen die verbinding hebben met het Organisatie-

Ontwikkelplan, waarbij de nadruk ligt op het verder invoeren van een operationele projectmatige aanpak en -

cultuur (kernwaarden). Dat zal ook de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie ten goede komen.

Kernwoorden

De meeste medewerkers herkennen de kernwaarden (bevlogen, ondernemend, verbindend en resultaatgericht)

als een onderdeel van hun planningsgesprekken (lWP) en zíen het daarmee vooral op formele momenten, maar

in de prakt¡jk leeft het veel minder zoals in voorbeeldgedrag en "aanspreken op".... ln de interviews kunnen

medewerkers niet spontaan alle waarden opnoemen. Vaak wordt verwezen naar OOP: "daar staat het in".

Medewerkers in het veld ervaren beperkingen in het ondernemend zijn omdat ze in gebieden kansen moeten

laten liggen vanwege de focus op natuur. Voor de samenhang en binding binnen de organisatie is het van belang

dat er bij de medewerkers een gedeeld beeld is en blijft ten aanzien van de kernwaarden.

Rol opdrachtgever - opdrochtnemer

Meer scherpte krijgen in rol opdrachtgever en opdrachtnemer, meer scherpte in opdracht en offerte. ln Drenthe

wordt gestoken over "schuine las". Wie gaat waarover op welk moment.

Uitspraak: "De provincie moet leren om een goede opdrochtgever te zijn en Prolander een goede uitvoerder".

Het organisatiemodel model faciliteert de provinciale opdrachtgevers omdat er binnen Prolander één centraal

aanspreekpunt is waarmee de (prestatie)afspraken gemaakt worden en die een totaaloverzicht heeft van de

werkzaamheden en de inzet van mensen en middelen voor zowel Drenthe als Groningen. Uit de interviews blijkt

dat dit een verbeterpunt is voor de provincie Drenthe. Groningen heeft wel L duidelijk aanspreekpunt.

Aonsturing

De teamleiders zijn er voor de dagelijkse aansturing en ontwikkeling van de medewerkers, de directeur is er voor

de ontwikkeling van de organ¡satie als geheel. De programmamanager stuurt op de productie en is het eerste

aanspreekpunt voor de opdrachtgevers en externe partijen als het gaat om concrete projecten (zichtbaar op

operationeel en tactisch niveau). Vanuit de beleving van de medewerker hebben de teams steeds minder

toegevoegde waarde. De teamleiders zijn vanuit hun verleden en ervaring voornamelijk bezig met de inhoud. De

teamleiders zouden zich meer moeten richten op de ontwikkeling van Prolander als bedrijf en de HR-taken.

Projectmot¡g werken

Prolander is een echte projectorganisatie met bijbehorende matrixsturing. Om de matrix zo goed mogelijk vorm

te geven, wil Prolander op een eenduidige manier projectmatig werken. Dit betekent dat alle projecten volgens

eenzelfdewerkwijzeopgepaktenaangestuurdworden. Nuwordterjaarlijkseenprestatieovereenkomstgemaakt.

Prolander heeft te maken met langdurige programma's en projecten die over meer jaren gaan. ldee is van de

jaarlijkse prestatie-overeenkomst over te gaan naar een meerjarendoorkijk/meerjarige kredieten en het jaariijks

verantwoording afleggen. Dit geeft meer sturing en grip op de programma's en projecten.

Voordigheden

Ook al is Prolander een uitvoeringsorganisatie op afstand, ze staat veel dichter bij de politiek dan de medewerkers

voorheen bij DLG gewend waren. D¡t vraagt van medewerkers een goed inzicht in de verbinding met de provinciale

organisatie en versterking van de bestuurlijke sensitiviteit. Voor het werk in het veld wordt van medewerkers

"state of the art-kennis" gevraagd, opnieuw bestuurlijke sensitiviteit en omgevingssens¡tivite¡t: weten wat er

speelt, weten wat er wordt gevraagd en welke kansen en risico's zich voor kunnen doen.

Prolander heeft te maken met deadlines. Dit vraagt een ander houding dan bij DLG: Gaat om zakelijkheid richting

opdrachtgever en intern: weet je de afspraken met de externe port¡jen dusdanig te moken dot je resultaten

bereikt".
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Personeelsbeleid

Medewerkers zijn over het algemeen tevreden met de individuele ontwikkelmogelijkheden. Er is ruimte en geld

voor opleidingen. Men noemt de beperkte omvang van Prolander en het vergrijsde personeelsbestand als

beperkende factor in loopbaanmogelijkheden voor jongere medewerkers. Terwijl het juist zo belangrijk wordt
geacht hen een perspectiefte kunnen geven.

Er ligt een breed gedragen recept (OOP) voor de organisatie Prolander en de programmatische samenwerking met
de provincies. Het komt aan op uitvoering daarvan, merkbaar inde dagelijkse praktijk.
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Bijlage 7. Bevindingen over ICT en archivering

Algemeen

ln de interviews zijn opmerkingen gemaakt over ICT en archivering. Soms waren die tegenstr¡jdig. Daarom hebben

de onderzoekers er voor gekozen een nader onderzoek te doen. Dit onderzoek is via een aantal extra interviews
(ook met de provinciaal archiefinspecteur) uitgevoerd.

Digitale orchivering, tijdelijke oplossing verbetert maor is niet ideaol

ln de eerste maanden van het bestaan van Prolander was er sprake van een mappenstructuur waarmee de

archivering digitaal werd ondersteund. Deze structuur bleek niet optimaal en is vervolgens aangepast.

Het is een vrijblijvende mappenstructuur waarbij de kwalitatieve en kwantitatieve vulling afhankelijk is van de

discipline van de medewerkers. De reproduceerbaarheid van het digitale archief wordt bemoeilijkt door het

ontbreken van zoekcriteria en metadata.

Het is onduidelijk of er juist en volledig is gearchiveerd in de eerste maanden van het bestaan van Prolander. De

provinciaal archivaris heeft overigens vastgesteld dat er sprake is van duidelijke verbetering van de archivering in

2017 ten opzichte van 2016. Prolander heeft een 'archiverings-steward' aangesteld. Deze heeft tot taak om de

medewerkers regelmatig te wijzen op het belang van een volledig archief.

Omdat het de verwachting is dat de mappenstructuur nog enige jaren gebruikt moet blijven worden in verband

met het ontbreken van een Document Management Systeem (van de provincie Drenthe), is het aan te bevelen

deze 'archiverings-steward' in stand te houden, zodat medewerkers ondersteund en geadviseerd worden bij het

archiveren. Een onvoldoende archivering (niet voldoen aan de archiefwet) is vanuit juridische risico's niet

accepta bel.

Archief: Drenthe blijft verøntwoordelijk vio dienstverleningsovereenkomst

Prolander beschikt over een analoog en een digitaal archief. Prolander kan de verantwoordelijkheid voor een

archiefverordening niet zelfstandig dragen; hiertoe ontbreken systeem en medewerkers. Het analoog archief is

ondergebracht bij Provincie Drenthe dat over de vereiste kennis en middelen beschikt. Daarom is het logisch

Prolander blijvend gebruik te laten maken van de kennis die binnen de Provincie Drenthe aanwezig is en

beschìkbaar is gesteld via de dienstverleningsovereenkomst.

Risicoonolyse rond de invoering von wetgeving gegevensbescherming noodzakelijk

Prolander heeft momenteel onvoldoende kennis en kunde in huis om de gevolgen van de invoering van de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), per 25 mei 2018, in te schatten en maatregelen te nemen.

Momenteel wordt bekeken of deze kennis kan worden ingehuurd. Een risicoanalyse is momenteel nog niet
gemaakt en derhalve is niet geheel inzichtelijk welke inspanning geleverd dient te worden om tijdig en volledig

aan de AVG te kunnen voldoen. Het risico is aanwezig dat Prolander niet tijd¡g en volledig kan voldoen aan de AVG.

In het geval van datalekken loopt men het risico op bestuurlijke aanwijzingen en boetes, opgelegd door de

Autoriteit Persoonsgegevens. Het verdient aanbeveling de benodigde kennis over de AVG zo spoedig mogelijk te

verkrijgen omdat niet geheel inzlchtelijk is in welke mate momenteel aan de AVG wordt voldaan en welke

werkzaamheden nodig zijn om per 25 mei 2018 aan de AVG te voldoen. Vast staat dat Prolander niet beschikt over

een Functionaris Gegevensbescherming (FG); als overheidsinstantie is Prolander daartoe verplicht. Overweeg dit
op te nemen in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO)

Systemen deels op orde en in ontwikkeling

De dienstverlening van de |CT-servicedesk van de Provincie Drenthe wordt als goed beoordeeld door de

respondenten. De werking van systemen als EBS (P&C) en GIS (geo-informatie) wordt eveneens als goed ervaren.

De meningen over het functioneren van VRIS (o.a. vastgoedregistratie) zijn tweeledig. Medewerkers geven aan

dat de processen van Prolander niet volledig door VRIS worden ondersteund. Provinciemedewerkers denken dat

daardoor de verantwoordingsinformatie minder actueel is dan verwacht bij de start van het project. VR|S was ten
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tijde van de start van Prolander niet tijdig gereed, het systeem is zonder te testen geaccepteerd en de hoge

functionele verwachtingen konden niet vanaf de start waar gemaakt worden. Het heeft extra (financièle)

inspanning gevergd om VRIS te verbeteren. De projectleider herkent het beeld dat medewerkers van VRIS

schetsen en beschouwt 2018 als het jaar van de stabilisatie waarin VRIS moet aantonen dat het de processen

voldoende kan ondersteunen. Wij adviseren ult¡mo 2018 een evaluatie uit te voeren inzake de werking van VRIS,

zodat inzichtelijk wordt of VRIS het systeem is dat in de toekomst aan de eisen van Prolander kan blijven voldoen.

Verken de (verdere) mogelijkheden von digitalisering. Maak een informatieplan.

Het werk van Prolander leent zich voor een verdere verkenning van digitale kansen, zoals de ondersteuning van

projectteams in virtuele projectomgevingen, het analyseren van (gebieds-)data en monitoring. Prolander loopt

risico's ten aanzien van gegevensbescherming en archivering. VRIS zal in 2018 moeten laten zien dat het aan de

gestelde eisen voldoet; voer ultimo 2018 een review uit op de tevredenheid inzake de informatievoorziening via

VRIS. Al met al ¡s het ontwerpen van een integraal informatieplan voor Prolander (in overleg met de provincies)

gewenst om ontwikkelingen op te pakken en te prioriteren naar een (meerjaren)uitvoeringsprogramma. Als

provincies hierin niet kunnen voorzien is externe consultancy ten behoeve van een informatieplan te overwegen.
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Bijlage 8. Bevindingen over de financiële aspecten

Algemeen

Via een quickscan met behulp van bestaande documenten en aanvullende gesprekken hebben de onderzoekers

bevindingen geformuleerd over de financiële positie en het beheer. Het gaat daarbij met name om de kosten voor

de bedrijfsvoering van Prolander. Om tot een goed (meerjarig) beeld te komen hebben de onderzoekers ook

(interne) documenten benut die buiten de onderzoeksperiode (2016-2017) vallen.

Finoncieel beheer is op orde

Prolander heeft haar planning en control documenten goed op orde. De jaarrekening en begroting zijn tijdig

vastgesteld door het bestuur en daaraan voorafgaand is tijdig een zienswijze van provinciale staten gevraagd. Ook

stelt Prolander haar begroting regelmatig bij via begrotingswijzigingen. Dit proces is goed op orde. ln het

accountantsverslag behorend bij de jaarrekening 2016 van Prolander zijn ook geen bijzonderheden naar voren

gekomen.

Structureel en reëel evenwicht

Om een oordeel over de financiële positie van Prolander te vormen is gekeken naar de begroting 2018, de

jaarrekening 201.6, najaarsrapportage 2O17 en financiële verkenningen i.h.k.v.de kadernota 2019. De

toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken) voert risicogericht toezicht uit op gemeenschappelijk

regelingen. Het financieel toez¡chtskader schrijft voor dat de begroting structureel en reëel in evenwicht zou

moeten zijn. Eventuele tekorten dienen door de deelnemers worden aangevuld. In onze financiële analyse van

Prolander kijken wij vooral naar de toekomst, naar de ontwikkeling van de financiële positie. Bij de analyse spelen

diverse onderwerpen een rol: loon- en prijscompensatie, taakstellingen, stelposten en het vermogen om

tegenvallers op te vangen.

Als structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Dit geldt per

jaarschijf. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten

structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en van

de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn hierbij van belang. ln de begroting en

jaarrekening is geen overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen. Dit is te verklaren doordat er bij de

begroting nog geen zicht was op incidentele baten en lasten. ln de jaarrekening is het in de toelichting op de baten

en lasten opgenomen. ln interneverkenningen i.h.k.v. de kadernota 20L9zijn reservemutaties opgenomen welke

in de regel naar aard incidenteel zijn. In de volgende begroting zal het dan ook goed zijn om de incidentele baten

en lasten in een apart overzicht op te nemen. De weergave hiervan komt ten goede aan het geven van inzicht in

de bestendigheid van de financiële positie.
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Tookstelling zorgt voor een kwetsbore positie

ln de begroting 2018 en meerjarenraming is een taakstelling verwerkt. Hierdoor kan een sluitende begroting

worden gepresenteerd. De vraag is of de taakstelling reëel is, Het gaat om de efficiencytaakstelling van 5% die bij

de start van Prolander is opgelegd. Als niet wordt vastgehouden aan de invulling van de taakstelling, dan ontstaat

een structureel tekort. Prolander geeft invulling aan deze taakstelling door circa 3,5 fte niet in te vullen. ln de

verkenning op de kadernota 2019 wordt aan het bestuur voorgesteld de taakstelling te laten vervallen. Dit

betekent wel een grotere druk op de begrotingsruimte.

Prolander volgt de arbeidsvoorwaarden en rechtspos¡tie van de provincie Drenthe. De kosten als gevolg van het

generatiepact zorgen voor een extra last in de begroting waarvan de omvang pas met zekerheid is te voorspellen

op het moment dat bekend is hoeveel medewerkers hiervan gebruik willen maken. ln de verkenning op de

kadernota 2019 is aangegeven dat ìn 2018 nog dekking kan worden gevonden binnen de begroting en dat het

meerjarig niet mogelijk is binnen de eigen begroting op te lossen. Prolander zal een dekkingsvoorstel in vorm

verhoogde deelnemersbijdrage voorstellen. De provincie Drenthe benut voor haar pact een reserveconstruct.

Andere elementen waar nog financiële onduidelijkheid over is, zijn de financiële effecten van een nieuwe

investeringsplanning en de personele knelpunten (formatie-analyse). Aan beiden wordt momenteel gewerkt om

inzicht in de financiële gevolgen te krijgen. De bedoeling is dat de omvang van deze posten bij het opstellen van

de begroting 2019 bekend is. Dat is ook noodzakelijk om een reëel beeld te kunnen presenteren.

Gedeeltelijke indexering kon leiden tot minder reolistisch beeld

ln de begrotìng 2018 is een prijscompensatie gedeeltelijk achterwege gelaten. Aan de batenkant wordt wel

rekening gehouden met prijsontwikkeling. Hierdoor ontstaat er, vooral in het begrotingsjaar, een verschil in de

uitgangspunten van de batenkant en de lasten kantvan de begroting. De ramingen kunnen met deze systematiek

(op termijn) steeds minder realistisch worden. Prolander houdt in de praktijk de vinger aan de pols door de niet-

geïndexeerde budgetten structureel bij te stellen als de realisatie afwijkt. Voor wat betreft de niet-geïndexeerde

post automatisering biedt de DVO ICT met de provincie Drenthe niet geheel houvast om voor de duur van de

overeenkomst tot 2020 niet te indexeren. In de DVO staat namelijk opgenomen dat halfjaarlijks de prijzen

geëvalueerdworden.Dezeevaluatiesvindenplaatsendaaruitblijktvooralsnogdatdeprijzenreëel zijn. Prolander

heeft aangegeven dat zodra de prijzen blijken te stijgen, zij zo spoedig mogelijk een begrotingswijziging indienen.

fVleerjarig zou het gelet op beperkte looptijd DVO tot ljanuari 2O2O aan te raden zijn voorzichtigheidshalve

rekening te houden met indexatie.

Weerstandsvermogen moakt dot Prolander kwetsbaar is

Prolander beschikt over een incidentele weerstandscapaciteit in de vorm van een algemene reserve om

onverwachte eenmalige tegenvallers op te vangen zonder dit van invloed is op de voortzettìng van de geplande

taken. Het weerstandsvermogen bestaat daarnaast uit de geïnventariseerde risico's. De verhouding tussen het

weerstandsvermogen en de risico's is volgens de presentatie in de begroting en najaarsrapportage in balans.

2 Concept, interne verkenning Prolander. Dekkingsvoorstellen zijn niet meegenomen in structureel perspectief,

omdat de besluitvorming daarover nog moet plaatsvinden.
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Begroting 2018

Prolander heeft in haar begroting, najaarsrapportage en jaarrekening risico's opgenomen, waarbij de kans dat ze

zich voordoen wordt toegelicht en waarbij de financiële gevolgen in beeld worden gebracht. Ook zijn de

beheersmaatregelen toegelicht. Het bewust omgaan met bedrijfsvoeringsrisico's is bij Prolander aanwezig.

Risico's

weerstanJica pacit¿lt

ì 400.000

689.389
Risico's

Weerstandsca paciteit

Ratio

3L1.500

317.44¿

1,,02

ln de najaarsrapportage zijn de risico's en daarmee samenhangend de weerstandsratio geactualiseerd. ln de

berekening van de weerstandscapaciteit is alvast op de bestemming van het rekeningresultaat geantlcipeerd door
het begrotingssaldo tot de weerstandscapacitelt te rekenen. Dit is een prognose en voorzichtigheidshalve is het

af te raden een nog niet gerealiseerd en bestemd resultaat aan te merken als weerstandscapaciteit. ln het
gemeenschappelijk financieel toezichtkader van de provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt
gerefereerd naar het rekeningsaldo als incidentele weerstandscapaciteit. Na correctie voor het begrotingssaldo

komt de gepresenteerde weerstandsratio beneden de door Prolander gehanteerde norm van 1 uit, namelijk 0,93.

Bij de start van de gemeenschappelijk regeling hebben de deelnemers een storting van circa 400.000 gedaan. De

reserve wordt gevoed door de stort¡ng van positieve rekeningresultaten en mag maximaal 7O% van de jaaromzet

bedragen. Vanwege de onttrekking voor de realisatie van het OOP en het generatiepact daalt de

weerstandscapaciteit tot een minimaal niveau.

Begroting 20L8 669.741 752.213 889.772 1.031.313

N ajaa rsra p portage

Ratio

Verkenning kadernota 2019

289.116 289.71.6

186.827

Verder is in de paragraaf weerstandsvermogen een setverplichte kengetallen opgenomen. Deze kengetallen zijn

bedoeld om de financiële positie inzichtelijker te maken en de vergelijkbaarheid tussen gemeenschappelijke

regelingen te vergroten. Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over de beoordeling van de financiële positie. Het

is aan het bestuur van Prolander om beleid vast te stellen hoe ze op de kengetallen wenst te sturen. Hieronder
zijn de door Prolander gepresenteerde kengetallen ingedeeld in de categor¡eën van de zogeheten

signaleringswaarden die afkomstig zijn uit een stresstest voor de gemeenten. ln de tabel is te zien welke waarden
bij welke categorie (4, B of C) horen. Aan deze categorieën is geen kwalificatie gegeven omdat normering in eerste

instantie door het bestuur zelf plaats dient te vinden. Wel kan over het algemeen worden gesteld, dat categorie A

het minst risicovol is en categorie C het meest.

289.71.6

zes.tß
289.716

isÀ Bzt

-4,1"6o/o 90%
-4,16%

9,820/?

25,12%

186.827

1a.

1b.

2.

Netto schul

Netto schutdquote gecorrigeerd

Solva biliteitsratio
Solvabiliteitsratiò nà correctie
reken ing-courant deel nemers3

<90%
> 50%
> 50%

B

90-I30%

19O-TJOo/o
'a 2O.5O%

t 20-50%

c
> 130%
> I30%
<20%

Ì.
i3, exploitatieruimte I O,87o/o >o%

3 Dit door Prolander zelf ontworpen kengetal sluit beter aan bij de rekening-courant verhouding dat Prolander
heeft met bedrijf 2 en 3. Deze berekening is de presentatie van Prolander op basis van de jaarrekening 2016.

65

Najaarsrapportage 2018

Verloop algemene reserve 20t8 2019 2020 2021




