
Advies: ter behandeling in de Statencommissies Milieu, Water en Groen en
Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit op 10 september 2001 en Cultuur en
Welzijn en Bestuur, Financiën en Economie op 12 september 2001

B-stuk

Behandeld door de heer J. Pater, telefoonnummer (0592) 365586
Portefeuillehouder: de heer H. Weggemans

Op te bergen
in de band van
3 oktober 2001

867

Jaarstukken 2000



aan provinciale staten van Drenthe 867-1

Inleiding

Hierbij bieden wij u de beleidsrekening en het jaarverslag 2000 aan. De beleidsrekening is voorzien
van een goedkeurende verklaring van Deloitte & Touche. Het aanvullende verslag van bevindingen
van de accountant zoals bedoeld in artikel 217, tweede lid, van de Provinciewet, is bij deze stukken
gevoegd. Onze reactie op het accountantsrapport is opgenomen in een bijlage bij dit statenstuk. Wij
adviseren u de jaarstukken 2000 vast te stellen.

Het rekeningresultaat bedraagt overeenkomstig het voorlopig gepresenteerde saldo in de
Voorjaarsnota 2001 ƒ 13.075.000,--. Dit rekeningresultaat is bij de behandeling van de Voorjaarsnota
2001 bestemd.

Advies

- Vaststellen van de beleidsrekening 2000.
- Vaststellen van het jaarverslag 2000.
- Kennisnemen van het accountantsrapport bij de jaarrekening 2000 en onze reactie daarop.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Verantwoording van het college van gedeputeerde staten aan provinciale staten.

Uitvoering

Tijdsplanning
Inzending door gedeputeerde staten van de gedrukte (nog niet door provinciale staten vastgestelde)
jaarstukken aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uiterlijk 15 september
2001.

Financiën
N.v.t.

Monitoring en evaluatie
N.v.t.

Extern betrokkenen
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen   

1. Beleidsrekening 2000.
2. Jaarverslag 2000.
3. Accountantsrapport bij de jaarrekening 2000 (alleen voor statenleden; voor de overigen ter inzage

in de leeskamer).
4. Reactie op het accountantsrapport inzake de controle op de jaarrekening 2000 van

Deloitte & Touche (alleen voor statenleden; voor de overigen ter inzage in de leeskamer).



867-2

Ter inzage in de leeskamer

1. Specificaties en bijlagen 2000, voor intern (ambtelijk) gebruik.
2. Accountantsrapport bij de jaarrekening 2000.
3. Reactie op het accountantsrapport inzake de controle op de jaarrekening 2000 van

Deloitte & Touche.

Assen, 13 augustus 2001
Kenmerk: 27/6.10/2001006061

Gedeputeerde staten van Drenthe,

G. de Vries-Leggedoor, wnd. voorzitter
H. Rappa-Velt, griffier

ms/coll.



Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 13 augustus 2001, kenmerk
27/6.10/2001006061;

BESLUITEN:

I. de jaarrekening 2000 van de provincie Drenthe, sluitende op een rekeningsaldo van
ƒ 13.075.000,-- en een balanstotaal van ƒ 251.572.000,--, vast te stellen;

II. het jaarverslag 2000 van de provincie Drenthe vast te stellen.

Assen, 3 oktober 2001

Provinciale staten voornoemd,

, griffier , voorzitter

ms/coll
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Bijlage bij statenstuk 867,
Jaarstukken 2000

Reactie op het accountantsrapport inzake de controle op de jaarrekening 2000 van Deloitte &
Touche

Deloitte & Touche (D&T) hebben de jaarstukken 2000 van de provincie Drenthe gecontroleerd. Zij
hebben onderzocht of de jaarrekening en toelichtingen een zodanig inzicht geven dat een
verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële positie en exploitatie van de provincie.
Dat oordeel is vervat in de goedkeurende accountantsverklaring die is opgenomen in de
beleidsrekening 2000.

Daarnaast is een rapport uitgebracht zoals vereist in artikel 217 van de Provinciewet. Dat rapport
bevat aanvullende informatie die voor provinciale staten van belang kunnen zijn bij het beoordelen van
de jaarrekening en de resultaten van het gevoerde beheer.

Wij hebben dit rapport, alsmede de managementletter over het verloop van het administratieve proces
in 2000, uitvoerig met de accountant besproken. In deze notitie treft u onze reactie aan  op het
accountantsrapport van D&T bij de jaarstukken 2000.

In- en externe ontwikkelingen (paragraaf 3)
De D&T-rapportage start met een aantal interne en externe ontwikkelingen uit het afgelopen jaar. In
grote lijnen ondersteunen D&T onze ontwikkeltrajecten en de door ons ondernomen activiteiten. Wel
zijn zij van mening dat er tegelijkertijd veel trajecten lopen die ertoe leiden dat 2000 en ook 2001 als
"druk" moeten worden getypeerd. Hierin nemen de invoering van de volledig nieuwe financiële en
projectenadministratie, alsmede de aanpassing van interne procedures, een belangrijke plaats in. Op
dit punt is nog sprake van achterstanden en aanloopproblemen die in de komende maanden moeten
worden ingelopen. Met D&T is afgesproken dat zij in september 2001 zullen rapporteren over de dan
nog bestaande achterstanden en de stand van zaken met betrekking tot de invoering van het ERP-
pakket.

Kritische kanttekeningen worden geplaatst bij de controle op de naleving van subsidievoorwaarden bij
verstrekte subsidies. D&T adviseren een betere en minder informele controle op verstrekte subsidies.
Zo worden bijvoorbeeld indieningstermijnen overschreden zonder dat dit veel gevolgen heeft. Soms is
de provincie daardoor zelf weer niet in staat om haar subsidieverantwoordingen aan het Rijk tijdig in te
dienen.

Inmiddels is de grootste subsidieverstrekkende productgroep gestart met een herijking van de interne
bedrijfsvoering. In dat kader worden ook procedures, werkinstructies en interne controles bekeken.
Mogelijk kunnen andere groepen gebruikmaken van rapportages van de Productgroep Cultuur en
Welzijn. Inmiddels is wel besloten tot bundeling van kennis op het vlak van Europese subsidies en
regelgeving. Hierdoor wordt één aanspreekpunt gecreëerd voor beleidsambtenaren die te maken
krijgen met Europese subsidies.

Verslaggeving (paragraaf 4)
In paragraaf 4 wijzen D&T op een aantal veranderingen die waarschijnlijk in de
comptabiliteitsvoorschriften zullen worden aangebracht. Gedeeltelijk speelt de provincie hier reeds op
in. Zo worden in paragraaf 2.3, naast het boekhoudkundig rekeningresultaat, ook de
vermogensmutaties in de algemene reserves vermeld. De voorgestelde wijzigingen in de
comptabiliteitsvoorschriften gaan echter verder en vereisen aanpassingen in de begroting, rekening
en administratie. De ontwikkelingen op dit vlak zullen nauwlettend worden gevolgd zodat wij hierop
tijdig kunnen inspelen.
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D&T zijn voorts van mening dat de kwaliteit van de verantwoordingsstukken, zoals kwaraps en
bladspiegels uit de jaarrekening, in een aantal gevallen voor verbetering vatbaar is. Wij onderschrijven
deze bevindingen en zullen gericht aandacht besteden aan alert en actief budgetbeheer alsmede de
verantwoording daarover.

Planning en control (paragraaf 5)
In haar rapport wijst D&T nogmaals op het grote verschil tussen de begrote en gerealiseerde
financieringspositie. Dit verschil in het werkkapitaal bedroeg ƒ 92,5 miljoen (1999: ƒ 86,0 miljoen). In
plaats van het aantrekken van kort of lang geld voor een totale omvang van ƒ 28,8 miljoen kon de
treasurer ruim ƒ 73 miljoen op deposito plaatsen. Een aantal oorzaken voor dit verschil staat vermeld
in paragraaf 2.7 van de beleidsrekening.

De belangrijkste verklaring voor dit forse verschil wordt veroorzaakt omdat de realisatie is afgezet
tegen de geprognostiseerde balans uit de primaire begroting. Tijdens het jaar wordt geen gewijzigde
en geactualiseerde balans opgesteld. Dit betekent echter niet dat de treasurer zich bij het aantrekken
en uitzetten van gelden niet zou baseren op de meest actuele informatie. Ook is de beschikbare
begrotingsruimte tijdig geactualiseerd en zijn in meerdere begrotingswijzigingen de rentebaten en
lasten bijgesteld.

Wij delen de mening van D&T dat betrouwbare liquiditeitsprognoses alleen zullen ontstaan als er een
fundamentele verbetering optreedt in de begroting van investerings- en reserve-uitgaven. Alleen als er
meer aandacht wordt besteed aan de jaarplanning van investerings- en reserve-uit-gaven kunnen
deze geldstromen en de liquiditeitspositie op enig moment beter worden begroot.

In het kader van het planning en control-proces wordt een veelheid van activiteiten uitgevoerd. Om
goed zicht te houden op deze onderdelen en de voortgang ervan, zal een hernieuwde planning
worden opgesteld.

Financiële positie (paragraaf 6)
In paragraaf 6.1 van het accountantsrapport wijst D&T op de verdergaande stijging van de
vermogenspositie, voornamelijk ten gevolge van het rekeningresultaat en de algemene reserve. Het
hogere saldo in de algemene reserve van ƒ 6,5 miljoen, ten opzichte van het in 1998 vastgestelde en
geïndexeerde niveau van ƒ 25,4 miljoen, achten wij noodzakelijk in verband met de risico's die kunnen
voortvloeien uit de invoering van het BTW-compensatiefonds per 1 januari 2003. Over de
(herverdeel)effecten op de provinciale begroting van de terug te ontvangen BTW, in verhouding tot de
kortingen op de algemene uitkering Provinciefonds, bestaat momenteel nog veel onduidelijkheid.

Via de vermogenspositie gaat de accountant over naar het meerjarenperspectief in de provinciale
begroting. Tussen het financieel perspectief volgens de Voorjaarsnota en het gezuiverde resultaat
volgens de beleidsrekening 2000 zit een groot verschil. Dit verschil is aanleiding voor D&T om te
veronderstellen dat op een drietal punten waarschijnlijk onbenutte budgetruimte kan worden
gevonden. Zij wijzen hierbij op overtollige saldi in reserves, opgenomen verplichtingen en een te
voorzichtige begrotingstechniek. Alhoewel op de balans een onverminderd hoog saldo aan
bestemmingsreserves aanwezig is, is dit voor ons, na de uitgevoerde sanering in 1999/2000, geen
aanleiding om op dit moment opnieuw de reservesaldi ter discussie te stellen. Wel zullen wij de onder
overlopende passiva verantwoorde verplichtingen nadrukkelijk controleren op juistheid. Dit kan tot een
eenmalige vrijval van middelen leiden. Een dergelijke vrijval trad ook op in de rekening 2000 en
vormde de belangrijkste verklaring voor de (voordelige) post Nagekomen baten en lasten van ƒ 1,6
miljoen.
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Tenslotte zijn wij van mening dat niet moet worden afgeweken van het uitgangspunt van een degelijk
financieel beleid. In het geval voordelen daadwerkelijk zijn gerealiseerd zullen zij door middel van
bestemming van het rekeningresultaat alsnog kunnen worden besteed.

Balans (paragraaf 8)
Per 31 december 2000 bedraagt het totaalsaldo aan reserves ƒ 171 miljoen en aan voorzieningen
ƒ 3,9 miljoen. D&T is van mening dat het inzicht in de financiële positie wordt versterkt door jaarlijkse
actualisatie van de Nota inventarisatie fondsen en reserves. Dit onderdeel zou aan de jaarrekening
kunnen worden toegevoegd. In 2001 hebben wij bij begrotingswijziging de uitgaven en inkomsten die
ten laste van fondsen moeten komen primair via de exploitatie begroot. De verantwoording van deze
baten en lasten kan dan ook voortaan via de reguliere bladspiegels in de jaarrekening worden
verantwoord. Wij zijn overigens van mening dat een herijkingsmoment van reserves per vier jaar ruim
voldoende is.

Voorts is de accountant van mening dat de toereikendheid van de saldi in de voorzieningen
expliciet moet worden aangetoond en in de jaarrekening worden verwoord. Dit standpunt delen wij
met D&T. Door de vele drukke werkzaamheden heeft dit nog niet voldoende prioriteit gekregen. De
voorziening motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt in 2001 afgewikkeld. Op basis van de in april
ontvangen informatie blijkt dat het saldo hiervan ƒ 245.000,-- te weinig is. Nadat de jaarstukken vrijwel
geheel gereed waren werd deze informatie ontvangen. Om die reden en gelet op de omvang van de
post is om praktische redenen besloten de afwikkeling van de voorziening MRB mee te nemen in de
begroting van 2001.

Ter bevordering van het budgetbeheer en bewaking hebben wij bij het verstrekken van externe
opdrachten het budgetbeslag reeds in de vorm van een financiële verplichting opgenomen. Bij deze
werkwijze ontstaat een inherent risico dat bij de factuurbetaling de verplichtingen niet (geheel) worden
afgeboekt. Geregistreerde verplichtingen per 31 december worden omgezet in een schuld en onder
de overlopende passiva verantwoord.
D&T wijzen op het risico van oppotten van niet-bestede middelen en budget doorschuiven. Met name
in de laatste twee jaren is de omvang van de openstaande verplichtingen toegenomen. Per
31 december 2000 was er nog voor ƒ 0,8 miljoen opgenomen voor verplichtingen die nog stammen uit
de jaren 1997 en eerder. Wij zullen gericht onderzoeken waarom posten nog openstaan en wanneer
de afwikkeling wordt verwacht. Over eventuele vrijvallende middelen zullen wij u via een
begrotingswijziging informeren.

ms/coll.


