
proo incie h wis'Westerbrink r, Assen
postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen

vww.drenthe.nl
o59z - 16 55 55

proaincieprenthe

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 25 Íebruari 2020
Ons kenmerk 91 5.612020000209
Behandeld door mevrouw J.L.C.M. Wolters-Potters (0592) 36 58 22

Onderwerp: Kaderbrief 2021 Prolander
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie aan de Kaderbrief 2021 van Prolander

De Kaderbrief 2021 bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de programma-

begroting 2021 en de meerjarenbegroting tot en met 2024. Het Dagelijks Bestuur (DB)
Prolander heeft in de vergadering van 31 januari 2020 hiermee ingestemd.

Deze uitgangspunten leiden tot een structurele verhoging van de Drentse deelnemers-
bijdrage vanaf 2021 en verder. De belangrijkste uitgangspunten uit de Kaderbrief 2020
lichten wij hieronder kort voor u toe.

Loonindexatie
Prolander volgt voor het personeel de rechtspositie van de provincie Drenthe. Aan-
sluiten bij het kader voor de loonontwikkeling van de provincie Drenthe is daarom de
beste garantie voor een houdbare wijze van indexeren. Voor 2021 betekent dit dat
Prolander - net als de provincie Drenthe - op de loonkosten een indexatie van 3%

toepast.

Bijstellen aanvullende bedrijfsvoering (DVO's)
Door de provincies Drenthe en Groningen is een gezamenlijk aanbod gedaan voor de
dienstverlening vanaf 2020. Met dit aanbod is Prolander akkoord gegaan. De kosten
van de nieuwe DVO vallen jaarlijks ruim vier ton hoger uit. De provincie Drenthe voert
namelijk het merendeel van de DVO voor Prolander uit. Daardoor vloeien de kosten
van de herziene DVO grotendeels terug naar de provincie als inkomsten uit dienst-
verlening.
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De extra kosten van de herziene DVO zijn nog niet verwerkt in de Kadernota 2021 .

Deze stijging komt doordat in de herziene DVO is uitgegaan van de werkelijk door de
provincies gemaakte kosten. Dit betekent dat de kosten van aanvullende dienstver-
lening volledig in rekening zijn gebracht net als de overheadkosten. De aanvullende
dienstverlening heeft betrekking op de uitvoering van het ICT-informatieplan. De

hieraan verbonden kosten en afspraken die gepaard gaan met het ontwikkeltraject
(projectfase) en het technisch- en applicatiebeheer (beheerfase) zijn in de herziene
DVO tussen Prolander en de provincie Drenthe opgenomen. Deze herziene DVO

treedt per 1 maart 2020 in werking.

Effecten uitvoering informatieplan IGT & verbetering bestaande bedrijfs-
systemen
Prolander heeft conform de aanbeveling uit het Evaluatierapport Prolander 2016-2017
een informatieplan opgesteld. ln de Begroting 2020 is de financiële uitwerking voor
uitvoering van het eerste uitvoeringsplan van dit informatieplan (aansluiting op

SharePoint van de provincie Drenthe) opgenomen. ln de bestuursvergadering van
11 november 2019 is het tweede uitvoeringsplan van dit informatieplan vastgesteld
(Uitvoeringsplan Prolander GIS 2O2O). De jaarlijkse kosten van dit tweede uitvoerings-
plan en de volgende uitvoeringsplannen raamt Prolander op gemiddeld € 290.000,--.
Deze kosten zijn nog niet verwerkt in de Kadernota 2021. Voor de verbetering van de

bestaande bedrijfssystemen verwacht Prolander een jaarlijkse verhoging van de kapi-
taallasten van € 7.500,--.

De totale deelnemersbijdrage van de provincie Drenthe is voor 2021 voorlopig begroot
op € 6.287.500,-. ln de Conceptbegroting 2021 vewverkt Prolander de kosten voor de

nieuwe DVO en de uitvoering van het |CT-informatieplan. Dit zal naar verwachting
resulteren in een hogere deelnemersbijdrage. De planning is erop gericht om de con-
ceptbegroting 2021 vóór 15 april 2O2O aan u toe te zenden. U bent dan in de gelegen-

heid om uw zienswijze hierover kenbaar te maken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten Drenthe,

voorzitter

Bijlage Kaderbrief 2021 Prolander van 31 januari 2020
mb/coll.
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Geachte Colleges, 

 

In deze kaderbrief schetsen wij de hoofdlijnen van het financiële beleid voor Prolander 

voor het boekjaar 2021, als voorbereiding op de programmabegroting 2021. Wij adviseren 

u deze kaderbrief door te geleiden naar uw Staten. Behalve voor het boekjaar 2021 geeft 

deze brief ook een doorkijk voor de jaren 2022 tot en met 2024. Hierbij zijn de 

belangrijkste financiële ontwikkelingen opgenomen zoals die thans worden voorzien. 

Vertrekpunt voor het opstellen van deze kaderbrief 2021 is de programmabegroting 2020. 

 

Het in deze brief geschetste beeld bevat nog enkele onzekerheden. Deze betreffen de nog 

af te sluiten dienstverleningsovereenkomst (DVO) met beide provincies en de verdere 

invulling van het informatieplan. 

 

Onderstaand komen de diverse onderdelen, zoals opgenomen in tabel 1, van de begroting 

aan de orde. Daarbij worden de financiële ontwikkelingen onderverdeeld in autonome 

ontwikkelingen en nieuwe ontwikkelingen.  

 

Autonome ontwikkelingen 

 

1. Loonkosten en indexatie  

Prolander past voor 2021 op de loonkosten een indexatie van 3% toe. De huidige 

CAO loopt in 2020 af. Voor 2021 wordt in overleg met het team P&O van de 

Provincie Drenthe van een indexatie van 3% uitgegaan. 

 

De kosten van het Generatiepact 2021 komen 23% lager uit dan in de begroting 

2020 was opgenomen. Enerzijds komt dit omdat 15 medewerkers zijn toegetreden 

tot het Generatiepact in plaats van de verwachtte 18 medewerkers en anderzijds 

komt dit door verlaging van de pensioenleeftijd conform het nieuwe 

pensioenakkoord. De verlaging van de pensioenleeftijd heeft vooral effect op de 

loonkosten vanaf het jaar 2023 omdat veel medewerkers dan de 

pensioengerechtigde leeftijd bereiken. 

Contactpersoon: 

J. Bosker 

Functie: 

Concerncontroller 

Telefoon:  

 0592-365056  

E-mailadres: 

 j.bosker@prolander.nl  

Uw kenmerk: 

… 

Ons kenmerk: 

 PL202000120  



 

 

 

2. Indexering overige bijkomende personeelskosten 

Voor de overige personele kosten is een bedrag begroot van 5% van de 

loonkosten. Bij de bepaling van het budget zijn overigens de kosten van het 

Generatiepact buiten beschouwing gelaten. Aangezien het budget van de overige 

bijkomende personeelskosten een afgeleide is van de loonkosten, muteert dit 

budget wanneer de loonkosten veranderen. 

 

3. Bijstelling kapitaallasten 

De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de geactiveerde investeringen uit 

voorgaande boekjaren. Definitieve bijstelling vindt plaats na het afsluiten van de 

investeringskredieten bij het vaststellen van de jaarstukken 2019. Deze effecten 

zullen worden verwerkt in de programmabegroting 2021. 

 

4. Indexering bijdragen provincies  

Conform de gepresenteerde uitgangspunten is de deelnemersbijdrage verhoogd 

met een indexering gebaseerd op 80% loonkosten en 20% overige kosten. Zie 

voor de bijgestelde bijdrage tabel 2. 

 

5. Uitvoeringsplan GIS (onderdeel van het ICT informatieplan) 

Met het project GIS (Geo Informatie Systeem) 2020 wordt een upgrade 

doorgevoerd in het gebruik van online en realtime Geo-data. De structurele kosten 

voor licenties, beheer en onderhoud zijn in deze kaderbrief meegenomen. Het 

uitvoeringsplan is op 11 november 2019 door ons bestuur goedgekeurd. De 

financiële gevolgen hiervan zullen worden verwerkt in een voorstel tot 

begrotingswijziging 2020. 

 

6. Bijstellen aanvullende bedrijfsvoering (DVO’s) 

Op dit moment is er een aanbod gedaan door de provincies over de 

dienstverlening vanaf 2020. De verwachting is dat deze kosten structureel hoger 

gaan uitvallen.  De onderhandelingen hierover zijn nog niet afgerond. 

De effecten zullen worden verwerkt bij de programmabegroting 2021. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

 

7. Verbetering bestaande bedrijfssystemen 

Voor verbetering in de bedrijfssystemen EBS (E-Business Suite, ons financiële 

systeem) en VRIS (ons Vastgoed Registratie en Informatie Systeem) is jaarlijks 

een investering nodig van €35.000. Op jaarbasis betekent dit een verhoging van 

de kapitaallasten van €7.500. Voor EBS en VRIS is in de afgelopen jaren 

gebleken dat er voortdurend ontwikkelingen zijn die vragen om aanpassingen. 

Deze aanpassingen kunnen voortvloeien uit wijzigingen van wet- en regelgeving, 

ontwikkelingen op het gebied van software, efficiencymaatregelen en wijzigingen 

in de informatiebehoefte. Voor 2021 is er in het bijzonder aandacht voor de 

koppelingen met SharePoint.  

 

 



 

 

8. Lustrum vijf jaar Prolander 

In 2021 bestaat Prolander vijf jaar: op 1 januari 2016 is Prolander als zelfstandige 

organisatie opgericht. Ter gelegenheid van dit eerste lustrum willen we een 

symposium organiseren. De precieze invulling zal in de komende periode vorm en 

inhoud krijgen. 

 

9. Effecten ICT informatieplan Prolander 2019 

Voorstellen vanuit het ICT informatieplan worden via uitvoeringsplannen ter 

goedkeuring aangeboden aan het bestuur. Van de in totaal zes projecten uit het 

informatieplan is op dit moment (SharePoint) verwerkt in de begroting 

Op basis van ons informatieplan 2019-2022 verwachten wij voor de overige vijf 

projecten vanaf 2021 een stijging van de exploitatielasten van gemiddeld  

€ 290.000 per jaar. 

De financiële gevolgen van deze projecten zullen door middel van een 

begrotingswijziging aan ons bestuur worden voorgelegd. Eventuele effecten voor 

de deelnemersbijdrage zullen aan u Staten worden voorgelegd. 

 

TABEL 1 

 
 

 

TABEL 2

 
 

Het gepresenteerde begrotingsoverschot is theoretisch; immers de indicaties over 

de gepresenteerde pm posten (DVO en rest informatieplan) wijzen erop dat het 

Financiële Kadernota 2021 # Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar

2021 2022 2023 2024

-71.000 -161.000 -247.500 -247.500

Indexering en bijstelling  loonkosten 1 108.000 111.000 81.000 106.500

Indexering overige bijkomende pers.kosten 2 9.000 9.000 9.000 12.500

Bijstelling kapitaallasten 3 en 7 5.000 12.500 20.000 27.500

Indexering bijdrage provincie Drenthe 4a -108.500 -109.500 -110.500 -161.500

Indexering bijdrage provincie Groningen 4b -49.000 -50.000 -50.500 -74.000

Uitvoeringsplan GIS - structurele lasten 5 38.500 38.500 38.500 38.500

Bijstellen aanvullende bedrijfsvoering (DVO) 6 pm pm pm pm

Lustrum en symposium Prolander 5 jaar 8 20.000 - - -

Effecten ICT-informatieplan Prolander 2019 9 pm pm pm pm

-48.500 -149.500 -260.500 -298.000

Saldo begroting 2020-2023

Voorlopig saldo begroting 2021-2024 (excl pm )

Bijdrage Provincie Drenthe Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar

2021 2022 2023 2024

Begroting 2020 6.179.500 6.228.500 6.278.000 6.278.000

Nieuwe bijdrage conform kaderbrief 2021 6.287.500 6.338.000 6.388.500 6.440.000

Mutatie -108.500 -109.500 -110.500 -161.500

Bijdrage Provincie Groningen Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar

2021 2022 2023 2024

Begroting 2020 2.790.500 2.812.500 2.834.500 2.834.500

Nieuwe bijdrage conform kaderbrief 2021 2.840.000 2.862.500 2.885.500 2.908.500

Mutatie -49.000 -50.000 -50.500 -74.000



 

 

verwachte overschot zal omslaan in een begrotingstekort. Bij begroting 2021 zullen 

wij ingaan op de dekking hiervan. 

 

Met deze brief hebben we een beeld geschetst van de hoofdlijnen van het financieel beleid 

voor Prolander op basis waarvan wij de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-

2024 op willen stellen. Daarmee kunnen we ook in deze jaren verder werken aan het 

landschap in Drenthe en Groningen vanuit een solide financiële basis. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Bestuur Prolander,  

namens deze conform het op 31 januari 2020 daartoe door het bestuur Prolander 

verleende mandaat, 

 

 

 

mr. drs. E.M. van Everdingen,  

Directeur Prolander 

 

 


