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Jaarstukken 2002



aan provinciale staten van Drenthe 2003-66-1

Inleiding

Hierbij bieden wij u de beleidsrekening en het jaarverslag 2002 aan. De beleidsrekening is voorzien
van een goedkeurende accountantsverklaring van Deloitte & Touche Accountants. 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
dit statenstuk. Het rekeningsresultaat bedraagt € 7.674.000,--. Hiervan is inmiddels € 3.259.000,--
bestemd voor budgetoverheveling naar 2003. Wij stellen voor het restant ad € 4.415.00,-- toe te voe-
gen aan de saldireserve. Wij adviseren u de jaarstukken 2002 vast te stellen.

Advies

1. Vaststellen van de beleidsrekening 2002.
2. Vaststellen van het jaarverslag 2002.
3. Vaststellen van de resultaatbestemming 2002.
4. Kennisnemen van het accountantsrapport bij de jaarstukken 2002.
5. Kennisnemen van onze reactie op het accountantsrapport.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Verantwoording van het college van gedeputeerde staten aan provinciale staten zoals voorgeschre-
ven in artikel 201 van de Provinciewet.

Argumenten

1. Vaststellen van de genoemde stukken maakt deel uit van de begrotings- en rekeningscyclus van
de provincie Drenthe.

2. Het vaststellen van de jaarstukken is voorgeschreven in de Provinciewet.

Uitvoering

Tijdsplanning
Inzending door gedeputeerde staten van de jaarstukken aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijkrelaties uiterlijk 15 juli 2003. Vaststelling in provinciale staten op 25 juni 2003.

Financiën
Totale kosten € 10.000,--
Externe kosten € 10.000,--
Kosten voor de provincie € 10.000,--
Uit het budget: Drukwerk.

Monitoring en evaluatie
N.v.t.
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Extern betrokkenen
Accountant en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen   

1. Beleidsrekening 2002.
2. Jaarverslag 2002.
3. Accountantsrapport bij de jaarstukken 2002 en de reactie hierop van ons college

(accountantsrapport alleen voor statenleden; voor overigen ter inzage in de leeskamer).

Ter inzage in de leeskamer

1. Beheersrekening 2002.
2. Accountantsrapport bij de jaarstukken 2002.

Assen, 7 mei 2003
Kenmerk: 17/6.2/2003003869

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
J.D. Nauta, secretaris

cs/ck/coll.
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De accountant heeft een goedkeurende verklaring verstrekt bij de jaarrekening 2002. De goedkeuren-
de accountantsverklaring is opgenomen in de beleidsrekening in paragraaf 6.1.

In het rapport van de accountant gaat de accountant nader in op een aantal onderwerpen. Voorzover
daar aanleiding toe is plaatsen wij hierbij enkele kanttekeningen.

Met de accountant stellen wij vast dat op belangrijke onderwerpen aangaande de financiële admini-
stratie er belangrijke vorderingen zijn gemaakt. Wij doelen hierbij op achtereenvolgens de nieuwe
comptabiliteitsvoorschriften, doelmatigheid en rechtmatigheid, de administratieve organisatie en inter-
ne controle en het tijdschrijven.

Ook met de uitrol van Probis is goede voortgang geboekt. Alleen blijkt het een weerbarstig vraagstuk
om met de projectenmodule goed bruikbare informatie te genereren voor de ondersteuning van de
bedrijfsvoering. Aan de implementatie zoals die tot dusverre heeft plaatsgevonden kleven bezwaren
die deels te verhelpen zijn door beperkte aanpassingen binnen de huidige opzet. Deze aanpassingen
zijn niet afhankelijk van de introductie van een nieuwe release van de software en worden inmiddels
voorbereid. Om die reden en uit kostenoverwegingen is er daarom op dit moment afgezien van de
invoering van een nieuwe release. Tegelijkertijd is vastgesteld dat een meer fundamentele aanpassing
van de projectenmodule en een eventuele herimplementatie ervan, een nadere analyse vergen van:
- de informatiebehoefte met betrekking tot de ondersteuning van bedrijfsvoeringsprocessen;
- de beschikbaarheid van de benodigde informatie in andere applicaties waarover de organisatie

reeds beschikt en
- de mogelijkheden en wenselijkheid om de informatie binnen de projectenmodule van Probis te

verwezenlijken.
Over dit onderwerp vindt op dit moment uitwisseling van kennis en inzichten plaats met de provincie
Gelderland die als enige andere provincie ook met Probis werkt en zich voor vergelijkbare vraagstuk-
ken gesteld ziet.

In de rekening van baten en lasten constateert de accountant een aantal opvallende afwijkingen ter
attentie van de begroting. Voor deze afwijkingen zijn goede verklaringen aangegeven. Alleen ten aan-
zien van de rente zien we een onjuiste raming die mogelijk was als gevolg van het ontbreken van een
verbandscontrole. Hierin is inmiddels voorzien, zodat dit zich in 2003 niet meer zal voordoen.

Het advies van de accountant inzake het doorvoeren van een stringente scheiding tussen bestem-
mingsreserves eigen middelen en middelen derden nemen wij ter harte. Als uitvloeisel van het Besluit
begroting en verantwoording is dit onderscheid des te belangrijker, omdat volgens deze nieuwe regel-
geving de bestemmingsreserve middelen derden niet meer tot het eigen vermogen van de provincie
Drenthe mag worden gerekend.

De procedure inzake de controle van de hypothecaire geldleningen aan ambtenaren is conform het
advies van de accountant aangepast.

De accountant noteert dat de verantwoording van diverse projecten nog steeds moeizaam verloopt.
Naar aanleiding van een eerdere opmerking hierover van de accountant in zijn rapport bij de jaarreke-
ning 2001 heeft de directie op dit punt actie ondernomen. Managers en medewerkers die in dezen
tekortschieten worden rechtstreeks door de directie op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Dit
leidt naar onze ervaring tot duidelijke verbeteringen, hetgeen zich naar onze overtuiging doorzet.
Het concrete voorbeeld dat de accountant noemt inzake de verantwoording openbaar vervoer is ons
bekend, maar is niet specifiek een Drents probleem, maar doet zich in alle provincies voor als gevolg
van nog onvoldoende uitgekristalliseerde rijksregelgeving.
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Ten slotte stellen wij met de accountant vast dat de uitvoering van ons treasury-beleid nadere aan-
dacht behoeft. De voorgeschreven verantwoording per kwartaal vindt inmiddels plaats. Ook de verbe-
tering van de liquiditeitenplanning heeft onze aandacht, alhoewel het maken van goede kortetermijn-
prognoses door de aard van ons bedrijf een complexe opgave vormt.
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Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 7 mei 2003, kenmerk
17/6.2/2003003869;

BESLUITEN:

I. de jaarrekening 2002 van de provincie Drenthe, sluitende op een rekeningssaldo van
€ 7.674.000,-- en een balanstotaal van € 135.940.000,--, vast te stellen;

II. het jaarverslag 2002 van de provincie Drenthe vast te stellen;

III. het resultaat 2002 van € 3.259.000,-- definitief te bestemmen voor dekking van de overheveling
van de niet-bestede budgetten uit 2002 en deze te storten in de saldireserve, alsmede het
restantsaldo ad € 4.415.000,-- te storten in de saldireserve.

Assen, 25 juni 2003

Provinciale staten voornoemd,

, griffier , voorzitter

cs/ck/coll.
































