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Onderuverp: Onderzoeksrapport im plementatie aud its 217 a P ¡ ovinciewet

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij ontvangt u het rapport Quick scan naar de implementatie van audits 217a
Provinciewet. Bij de behandeling van het auditprogramma2Ol2 in de Commissie

Bestuur en Financiën heeft het college aangegeven de aanbevelingen van onderzoe-
ken naar doelmatigheid en doeltreffendheid zeer serieus te nemen en dat de staten

ervan uit mogen gaan dat we die doorvoeren in onze beleidsuitvoering. Wij hebben u
destijds voorgesteld een beknopt onderzoek uit te laten voeren op de belangrijkste
actiepunten van recente onderzoekentot2012. Het onderzoek is uitgevoerd door de

interne auditpool.

Het rapport laat zien dat de acties die voortvloeien uit auditonderzoeken en door ons

worden opgedragen aan de ambtelijke organisatie op professionele wijze worden uit-
gevoerd. De audits hebben bijgedragen aan de kwaliteit en verzakelijking in de rele-
vante werkprocessen.
ln enkele gevallen zijn de acties in geringere mate of later doorgevoerd doordat de

omstandigheden binnen het relevante taakgebied veranderden (zoals door de gevol-
gen van het Natuurakkoord) of omdat er aanvullend onderzoek nodig was. ln het
kader van ICT is een aanvullend onderzoek uitgevoerd door Berenschot (waarover u
in2O'12 al uitgebreid bent geïnformeerd) en het vervolgonderzoek naar verbonden
partijen is mede input geweest voor de Nota verbonden partijen die in uw staten is
vastgesteld.

Wij kunnen ons vinden in de aanbeveling om een extra procedurele zekerheid in te
bouwen door het op een centrale plaats bewaken van de door ons geformuleerde

actiepunten naar aanleiding van de audits. De directie gaat dit doorvoeren.
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Wijverwachten u hiermee voldoende hebben ingelicht.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van

fls

Bijlage(n)

tk/coll.
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1 ACHTERGROND EN DOELSTELLING VAN DE QUICK SCAN

Naar aanleiding van de behandeling van het auditprogramma 2011-2012 in de PS commissie
Bestuur en Financiën hebben PS aan GS gevraagd in hoeverre de aanbevelingen van (recente)
eerdere onderzoeken zijn doorgevoerd en wat daar de resultaten van zijn geweest. GS hebben
toegezegd een quick scan uit te laten voeren op de belangrijkste aanbevelingen van de uitge-
voerde onderzoeken.

De volgende twee doelen zijn geformuleerd voor deze quick scan:

Zijn de door het bestuur overgenomen aanbevelingen uit de eerder uitgevoerde onderzoe-
ken 217a Provinciewet (in de periode 2008 tot en met 2010) als maatregel geimplemen-
teerd?

Zijn er aanbevelingen te formuleren over de beheersing van maatregelen?
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2 ONDERZOEKSMETHODE

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van

Het bestuderen van de rapportages over de uitgevoerde onderzoeken en de bijbehorende
door GS opgestelde beleidsreactie op de uitgevoerde onderzoeken;

Opstellen van normenkaders zijnde de door GS toegezegde maatregelen zodat toetsing aan
de praktijk plaats kan vinden;

Houden van interviews met betrokken provinciale ambtenaren (medewerkers en leidingge-
venden) bij de uit te voeren maatregelen en indien aanwezig bestuderen van onderliggende
stukken.

Er is gekozen voor een quick scan. Dit houdt in dat minder diep wordt ingegaan op schriftelijke
bewijsvoering. Hierdoor wordt de onderzoekslast bij de afdelingen beperkt gehouden.

Het onderzoek is uitgevoerd door auditoren uit de interne auditpool onder opdrachtgeverschap
van de Concerncontroller.

Het conceptrapport is voorgelegd aan de directie en de geïnterviewden. Daarna is het rapport
vastgesteld.

De onderzoekers:
Reinalda Kosse (afdeling EOMC) heeft het onderzoek uitgevoerd
Bert Evers (afdeling MO) heeft een bijdrage geleverd.



BEH EERSINGSKADERS / TOETS INGSKADER

Van elk gehouden onderzoek is vastgelegd in een matrix welke door GS geformuleerde maat-
regelen zijn toegezegd. De onderzoeksresultaten worden hieraan getoetst door rniddel van een
oordeel (+ of I en een toelichting.

ln de factsheets per onderzoek zijn deze normen inzichtelijk gemaakt (bijlage).



7

OBJECTBESCHRIJVING

De seopé van deze quick scan is beperkt tot de volgende tussen 2008 en 2010 uitgevoerde on-
derzoeken:

1 . Onderzoek verzakelijking subsidierelaties;
2. Evaluatie toepassing Wet Bevordering integriteitbevordering door het Openbaar Bestuur (Bi-

bob);
3-. Evaluatie managementcontract Wegen en Kanalen;
4. Vervol gonde¡zoek verzakel ijking su bsid ierelaties ;

5. Aanpak nieuwe media en e-dienstverlening;
6. Onderzoek werking pMJP/lLG;

7. Onderzoek relatie met verbonden partijen;

B, Tweede vervol gond e ¡zoek v etzakel ij kin g s u bs id ierelati es.

De onderzoeken onder 1, 4 en I zijn in één factsheel ondergebraoht omdat onderzoeken 4 en I
vervolgonderzoeken zijn op 1.
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5 SAMENVATTING BEVINDI NGEN

Onderzocht is of de door het bestuur overgenomen aanbevelingen uit eerder uitgevoerde on-
derzoeken in het kader van artikel 217a van de Provinciewet (PW) (in de periode 2008 tot en
met 2010)als maatregelzijn geïmplementeerd in de ambtelijke organisatie. Hieronder volgt een
korte samenvatting van de bevindingen. ln bijlage 1 zijn de bevindingen per onderzoek na te le-
zen in factsheets. ln bijlage 2 staat een toelichting op de geformuleerde aanbevelingen over de
beheersing van maatregelen.

Van vijf onderzoeken (3x verzakelijking subsidies, evaluatie Bibob, managementcontract
Wegen en Kanalen) zijn alle maatregelen daadwerkelijk geïmplementeerd door de ambtelijke
organisatie.
Bij één onderzoek (werking pMJP/lLG) is de score op het doorvoeren van de maatregelen laag.
Uit de interviews en de aangeleverde documenten bleek dat na 2010 (het jaar van het uitge-
voerde onderzoek) het pMJP/lLG een ander karakter heeft gekregen door de bezuinigingen van
het rijk (brief Bleker) en de decentralisatie in het kader van het Natuurakkoord. Het vervolg is
beschreven in een intern projectplan voor de gebiedsagenda's inclusief hoe de organisatie de
implementatie van de aanbevelingen uit de audit zou kunnen vormgeven en bekrachtigd door
een GS besluit op 20 december 2011.
Van het onderzoek naar de relatie met de verbonden partijen hebben wij, van de twee geformu-
leerde maatregelen, niet feitelijk kunnen constateren dat deze zijn geÏmplementeerd. ln het door
Provinciale Staten vastgestelde auditprogramma20ll-2012 is opgenomen dat een aanvullend
onderzoek naar de noodzaak en vorm van overeenkomsten met verbonden partijen wordt ver-
richt. Deze audit wordt op dit moment uitgevoerd.

Van één onderzoek (Aanpak nieuwe media) zijn op één uitzondering na ook de maatregelen
geïmplementeerd. lnmiddels heeft Bureau Berenschot het rapport "Staat van de lCT" opgele-
verd. Dit onderzoek borduurt voor een deel voort op het onderzoek "Aanpak nieuwe media en

e-dienstverlening" uit 2008. Het rapport Berenschot laat zien dat ondanks de verbeteringen de
realisatiekracht in het ICT domein in de onderzoeksperiode niet voldoende van de grond is ge-
komen.
Tevens is onderzocht of er aanbevelingen te formuleren zijn over de beheersing van de maat-
regelen van (toekomstige) audits. Wat opviel is dat bij ieder onderzoek de te implementeren
maatregelen anders zijn opgepakt en vastgelegd. Wij hebben geconstateerd dat de afdelingen
serieus omgaan met de aanbevelingen, alle geïnterviewden werkten ook op een constructieve
wijze mee aan dít onderzoek en wilden graag vertellen over hun werkzaamheden en de daarbij
behorende successen vanuit hun rol en verantwoordelijkheid. Er is dus een intrinsieke motivatie
aanbevelingen op te pakken.

Er is niet één systematiek te ontdekken in het uitvoeren van de maatregelen:
o Het eigenaarschap van de maatregelen is niet eenduidig belegd;
o De uit te voeren maatregelen zijn niet geborgd (bijvoorbeeld op een centrale plek vastge-

legd);

o Rapportage op de uitvoering van de maatregelen is ook niet geborgd.

Zie voor meer informatie ook bijlage 2
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6. AANBEVELINGEN

Voortbordurend op deze bevindingen zijn de volgende aanbevelingen te formuleren

Stel na iedere uitgevoerde audit of quick scan (inclusief de overgenomen aanbevelingen
van onderzoeken van de Noordelijke Rekenkamer) een lijst met actiepunten op (met daarbij
een tijdsplanning, opleverdatum) en leg deze vast op een centrale plek in de organisatie
(een informatiesysteem );

a Combineer dit met actiepuntenlijsten uit o.a. managementletters, de directiebesluiten en de
uitvoering van GS besluiten zodat er een samenhang ontstaat in het totale pakket aan be-
heersmaatregelen die in de P&C cyclus kan worden geborgd;

a Agendeer alle afgesproken acties en verbeterpunten bij de voortgangsgesprekken tussen
manager (vaak de eigenaar van de actie) en directie en werk op basis hiervan de vastleg-
ging bij;

a Geef de afdelingscontrollers, vanuit hun bewakende rol voor de afdelingsmanager, de ver-

antwoordelijkheid voor het bijhouden en bewaken van de acties en schakel ze in bij de
voorbereiding van de Marapgesprekken.
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BIJLAGE 1 FACT SHEETS BEVINDINGEN ONDERZOEKEN

Onderzoeksrapporten "Verzakelijking van subsidierelaties op koers" (2010), "Verzakelij-
king subsidierelaties vraagt om meer gestructureerde aanpak' (2009) en "Verzakelijking
subsidierelatie naar volgende fase (2008)

Centraal in deze drie onderzoeken stond de verzakelijking van subsidierelaties met de sociale,
culturele en museale instellingen. ln 2008 en 2009 heeft PricewaterhouseCoopers de eerste
twee onderzoeken uitgevoerd (naar aanleiding van een motie van PS (M16). Het derde onder-
zoek in 2010 is uitgevoerd door het Onderzoeksbureau Cultuur, Welzijn en Zorg. ln dit onder-
zoek stond centraal de stand van zaken van de door GS in hun eerdere twee beleidsreacties
aangekond igde maatregelen.

De bevindingen bevatten het volgende oordeel
+ = voldoet aan norm (geÏmplementeerd) - = voldoen niet aan norm (niet geïmplementeerd).

Toelichtinq op de bevindinoen:
1. Verantwoordelijk manager EOM&C is opdrachtgever en in die zin centraal punt in de organi-

satie voor de verzakelijking van het subsidieproces. Er is een projectleider aangesteld voor
de vorming van een subsidieteam. Nauw overleg vindt plaats tussen de verantwoordelijk
teamleider SCO, de coördinerend beleidsmedewerker verzakelijking en de projectleider sub-
sidieteam. Alle lopende acties worden hiermee geborgdl. Voor individuele werknemers
wordt de verzakelijking als ontwikkelpunt meegenomen en vastgelegd in individuele werk-
plannen (lWP).

2. Bij de eerste twee onderzoeken door PwC is de maatregel geformuleerd dat de randvoor-
waarden voor verzakelijking worden meegenomen in de reguliere werkprocessen. Het (v/h)

Onderzoeksbureau OCWZ heeft bij het derde onderzoek geconstateerd dat dit inderdaad is
gebeurd. Er is technisch (via Docbase) geÏnvesteerd in standaardiseren en digitaliseren.
Docbase is ingevoerd als belangrijk ondersteunend instrument.
De geÏnterviewden geven aan dat hier nog wel stappen worden gemaakt om verbeteringen

Geformuleerde maatregelen GS Bevindingen
1. De stappen naar verzakelijking worden programmatisch gecoör-

dineerd door aan te sluiten bij al in gang gezette ontwikkelingen
(zoals Europaloket, subsidieloket, herinrichting subsidieproces)

+(1)

2. De invulling van alle randvoonryaarden (standaardisering van
eisen, afspraken, formats van provincie richting instellingen;
handhaving bij niet nakomen van afspraken, betere informatie-
voorziening intern) voor verzakelijking wordt meegenomen in de
regul iere werkprocessen

+(2',)

3. lnvesteren in kennis en vaardigheden van medewerkers +(3)

4. Kiezen voor een vorm van functiescheiding +(4)

5. lnvesteren in de relatie tussen provincie en externe partners +(5)

I Dit blijkt uit actielijsten diverse overleggen en monitoringoverzicht vezakelijking
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door te voeren zoals bijvoorbeeld toevoegen van checklists aanvraag en afrekening, risico-
analyse. Het instrument sancties wordt nog in beperkte mate toegepast. Hier wordt op dit
moment wel beleid voor ontwikkeld. Ook geven de geinterviewden aan dat dossiers meer op
orde zijn gebracht (dit is gebaseerd op binnen de afdeling gehouden quick scans), dat dead-
lines worden gehandhaafd richting de instellingen en dit wordt ook gedocumenteerd in Doc-
base.

De toegepaste instrumenten voor verzakelijking zijn in beweging. Het instrument allianties
(afspraken met Drentse gemeente voor sociaal en cultureel beleid) met gemeenten wordt
bijvoorbeeld afgebouwd. Door programma's van eisen wordt meer gestuurd op de scheiding
tussen opdrachtgever (wat) en opdrachtnemer (hoe).

3. Geinvesteerd is in de benodigde competenties door cursussen, workshops. Dit opleidings-
aanbod is gestart in 2009 en is ieder jaar herhaald. Bij werving van nieuwe medewerkers
wordt gekeken naar de benodigde (zakelijke) competenties.

4. Als algemeen beeld komt naar voren dat er sprake is van een ontwikkeling sinds 2008 waar
de organisatie opschuift in het steeds principiëler denken over functiescheiding. ln eerste in-
stantie heeft de provincie de maatregel van functiescheiding opgepakt door op persoonsni-

veau de relaties met instellingen minder I op 1 te organiseren. lnmiddels heeft de directie
gekozen voor een model van functiescheiding in de structuur (scheiding tussen beleidsme-
dewerker, accounthouder en vaststeller). Een separaat subsidieteam is opgericht dat sinds 1

januari 2012 de subsidies afhandelt in de groene, sociale en culturele sector. Vanaf voorjaar
2013 gaat dit subsidieteam alle provinciale subsidies afwikkelen,

5. lnstellingen worden schriftelijk en mondeling tijdig gewaarschuwd over wijzigingen (bijvoor-

beeld komende bezuinigingen). Soms gebeurt dit via bestuurlijk overleg. Er zijn ook geza-

menlijke bíjeenkomsten geweest voor de instellingen op ambtelijk niveau. Daarnaast vindt
regulier overleg plaats tussen accounthouder en instelling.
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Evaluatie Wet Bibob: een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de
toepassing van de Wet Bevordering lntegriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur
bij de provindie Drenthe (2009)

Door de Wet Bibob (bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur) hebben
bestuursorganen een extra middel om de integriteit van de partners, met wie zijzaken doen, te
controleren. Dit kan door bijvoorbeeld een vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken.
Het is een bestuurlijk instrument dat kan voorkomen dat de overheid ongewenst criminele activi-
teiten faciliteert. Dit kan doordat gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen en politie

de mogelijkheid hebben extra informatie te verkrijgen over haar partners.

ln 2005 heeft GS een beleidsregel vastgesteld over de toepassing van de Wet Bibob bij aanbe-
stedingen en milieuvergunningen. Deze beleidsregel is vastgesteld inclusief vragenformulieren
met als doel informatie te verkrijgen op basis waarvan GS kunnen oordelen over de mate waar-
in het risico aanwezig is dat criminele activiteiten gefaciliteerd worden.
ln 2009 is deze beleidsregel geëvalueerd en heeft GS maatregelen geformuleerd. Op basis van
dit onderzoek hebben GS het besluit genomen de beleidsregel niet uit te breiden naar subsi-
dies. GS waren van oordeel dat de Algemene Subsidieverordening (ASV) voldoende mogelijk-
heden bood voor sturing. Als tweede argument geven GS aan onnodige lastendruk te willen
voorkomen.

Toelíchtinq op de bevindinqen:
1. Het RIEC (Regionale lnformatie en Expertise Centra) heeft in het kader van deskundigheids-

bevordering trainingen verzorgd. Ook zijn bijeenkomsten georganiseerd intern voor met na-
me projectleiders en aanbesteders. Binnen de provincie is de uitvoering zo geregeld dat er
een centrale coördinator (bij BC&C) is aangewezen met aanvullend twee decentrale coördi-
natoren (bij WK en VTH). Voor financieel advies kunnen zij terecht bij een financieel advi-
seur (van MO). Een gezamenlijk overleg vindt drie keer per jaar plaats. Binnen WK is er ook
een procesbegeleider die de aanbestedingen registreert en controleert.
Contact wordt onderhouden met Bureau Bibob en het RIEC voor toetsing, informatie etc.

Geformuleerde maatregelen GS Bevindingen
Het Bibob-beleid wordt adequaat toegepast door hier op alle
niveaus prioriteit aan te geven. Scholing wordt aangeboden om

deskundigheid te bevorderen. Dit wordt verantwoord en belegd
in de reguliere managementcyclus

+(1)

2. Verduidelijk de beleidsregels toepassing Wet Bibob bij milieu-
vergunningen door het formulier aan te passen en geef duide-
lijk aan in welke gevallen een verklaring omtrent het gedrag
(VOG-verklaríng) moet worden overlegd

+(2)

3. Pas het Bibob-formulier aan conform de regelgeving +(3)

4. Ga werken met checklists en maak zo het Bibob-beleid een-
duidiger

+(4)

5. Streef naar vermíndering bestuurs- en administratieve lasten
door bedríjven 1x per jaar een formulier in te laten vullen of
ontwerp met andere overheden een centrale databank waar al-
le Bibob-informatie wordt opgeslagen

+(5)

6. Draag zorg voor correcte archivering van de Bibob-informatie,
dit wordt opgenomen als eis in de procesverbetering binnen
het project Digitalisering

+(6)
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Voor wat betreft het dagelijks werk: een werkinstructie bij VTH is opgesteld en wordt ge-
bruikt, b¡j WK is dit opgenomen als onderdeel in het aanbestedingsproces. Er zijn ook indica-
toren opgesteld die aanleiding kunnen geven tot nader onderzoek.

2. De beleidsregel (toepassing Wet Bibob bij aanbestedingen en milieuvergunningen) is aan-
gepast. Op grond van de beleidsregel wordt nu alleen verzocht om een vragenformulier in te
vullen wanneer sprake is van een afvalstoffeninrichting. Bijde toets van de aanvragen van
een omgevingsvergunning wordt het formulier gehanteerd dat bij de gepubliceerde beleids-
regel is opgenomen. lndien de afgelopen drie jaar al informatie is verstrekt, hoeft deze niet
opnieuw te worden aangeleverd.

3. Het Bibob-formulier is bíj WK als als vertrouwelijk formulier aangepast en ingevoerd als on-
derdeel van het aanbestedingsproces in Docbase. De procesbegeleider aanbestedingen
controleert alle documenten rondom een aanbesteding. Het Bibob-advies is daarmee inte-
graal onderdeelgeworden van het proces en van de inschrijvingsvereisten.

4. Binnen WK wordt al gewerkt met Docbase. Zie ook punt 3. Onderdeel van dit gestandaardi-
seerde formulier is een checklist. Bij VTH worden alle formulieren getoetst op volledigheid en
een inhoudelijke en een financiële toets vindt plaats. Dit gebeurt op basis van een checklist.
Deze gang van zaken vindt plaats op basis van de afgesproken werkinstructie (waarbinnen
de checklist als zodanig vastligt).

5. Aanbestedingen van werken bij WK vinden digitaal plaats. Voorbeeld van zo'n portaal is Bri-
glD die de drie noordelijke overheden samen met Bouwend Nederland hebben ontwikkeld.
Drenthe maakt hier maximaal gebruik van en hierdoor zijn de administratieve lasten van een
aannemer voor aanbestedingen aanzíenlijk teruggedrongen. Sinds oktober 2012 is BriglD
overgegaan naar het landelijke portaal TenderNed. Met betrekking tot Bibob wordt samen
met het ministerie van EL&l gestreefd naar een eenduidig landelijk systeem met informatie
van bonafide en solvabele (onder)aannemers. Het streven is ook om deze informatie te
com bineren met informatie van (potentieel) m il ieu belastende bedrijven.
Bij ROM&N wordt de informatie van aanvragers 1x per drie jaar gevraagd. lndien de afgelo-
pen drie jaar al informatie is verstrekt hoeft dat niet opnieuw.

6. Bij WK is het Bibob-formulier een verplichte stap in Docbase, daarmee wordt voorkomen dat
het document niet in het dossier zit. Een correcte archivering is hiermee gewaarborgd. Bij
ROM&N wordt nog gewerkt met papieren dossiers. Daarin worden alle ingevulde formulieren
bewaard. Het gaat voor een deel ook om vertrouwelijke gegevens. Hierover zijn met het ar-
chief afspraken gemaakt.
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Managementcontract Wegen en Kanalen, doelmatigheids- en doeltreffendheidsonder-
zoek (2008)

Centraal in dit onderzoek stond de vraag in hoeverre het uitvoeren van werkzaamheden binnen
een provinciale organisatie op basis van een managementcontract doelmatig en doeltreffend is.

Toelichtinq op de bevindinqen:
1. Het managementcontract WK is afgeschaft. Vervolgens is gewerkt aan een Beleidsvisie

Vaarwegen (gereed) en een Beleidsvisie Wegen (gereed in concept). Er loopt op dit moment

ook een aantal trajecten, die bijdragen aan een betere werkwijze: een onderzoek naar de
beheerkosten om te kijken wat er nodig is voor voldoende onderhoud en een evaluatie van
projecten voor een interne verbeterslag van de proces- en projectbeheersing.

2. Het uitvoeringsprogramma WK is onderdeel van het afdelingswerkplan WK en is daarmee
onderdeel van de afspraken die worden gemaakt tussen de directie en de afdelingsmanager
WK. Afr¡vijkingen worden gemeld in de reguliere rapportages.

3. Verantwoording over het uitgevoerde beleid wordt afgelegd via de reguliere planning & con-
trolcyclus. Dit betekent dat na opheffing van het managementcontract de WK begroting weer
integraal deel uit maakt van de kaderstelling (Voorjaarsnota), de begroting en het jaarver-

slag.

4. ln 2010 is de nota reserves en voorzieningen gepubliceerd. Deze nota is geactualiseerd in
2012. Hierin staan de actuele spelregels hoe om te gaan met reserves en voorzieningen.

5. Zie het besturingsconcept Meer Samen, nog Sterker en het Organisatiebesluit. De vermin-
derde budgettaire flexibiliteit van de afdelingsmanager (die is ontstaan door de afschaffing
van het managementcontract) wordt deels opgevangen door de wijze van autorisatie die voor
de begroting wordt gehanteerd. PS autoriseren de begroting per programma. Daarmee mag
het college binnen het programma budgettair schuiven. Binnen het geldende mandaat komt

een deel van die schuifmogelijkheden via de directie terecht bij de afdelingsmanager WK.

Uiteraard gaat dit alleen op voor verschuivingen in bestaand beleid.

Geformuleerde maatregelen GS Bevindingen
1. Het werken met een managementcontract wordt beëindigd.

De werkzaamheden van Wegen en Kanalen worden vastge-
legd in een meerjarige beleidsvisie met een jaarlijks uitvoe-

ringsprogramma.

+ (1)

2. De directie wordt in positie geplaatst (in plaats van GS zoals

het gevalwas bij het managementcontract) door afspraken te
maken tussen directie en afdelingsmanager over de werk-
zaamheden van Wegen en Kanalen

+(2)

3. We sluiten aan bij de reguliere planning & controlcyclus om

verantwoording af te leggen over het uitgevoerde beleid

+(3)

4. Er worden concernbrede acties ondernomen om afspraken te

maken over het fenomeen bestemmingsreserve

+(4)

5. De succesvolle kenmerken van het instrument management-

contract zullen worden gebruikt voor andere afdelingen van

de organisatie

+(5)
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Drenthe digitaal op het juiste spoor? Onderzoek naar aanpak e-dienstverlening en
nieuwe media in de Provincie Drenthe (2008)

Onderzocht is of de provincie Drenthe in staat is om uiterlijkin 2011 de doelstellingen en nor-
men uit de nota'Welkom in Digitaal Drenthe' op het gebied van nieuwe media en

e-dienstverlening te realiseren, zo nodig aangepast in het licht van nieuwe landelijke ontwikke-
lingen en normen, inclusief het beheer hiervan. Het onderzoek is uitgevoerd door PWC.

Geformuleerde maatregelen GS Bevindingen
1. Op basis van een vast te stellen bedrijfs- en ICT archi-

tectuur wordt een plateauplanning opgesteld waarover
verantwoording wordt afgelegd in de P&C cyclus

+(1)

2. Een kwaliteitshandvest (visie op dienstverlening) met
kwaliteitsnormen wordt opgesteld. Hierin wordt de elec-
tronische component meegenomen op basis van de
BurgerServiceCode

+(2)

3. ICT board wordt qua samenstelling en inhoud verder
ingevuld

+(3)

4. De provinciale standaard voor projectmatig en pro-
grammatisch werken (WerkWijzer) wordt uitgebreid met
het instrument businesscase (methodisch opzetten en

beheersen van de projectrelevantie). De aansturing op
projecten wordt verbeterd door het opdrachtgeverschap
te versterken met een stuurgroep

- (4)

5. ln projecten en in de beheerorganisatie moet de reali-
satiekracht voor verbinding tussen denkkracht en be-
heerkracht worden verbeterd

- (5)

Toelichtinq oo de bevindinoen:
1 . De plateauplanning is gemaakt, in 2010 is hierin een verdere prioriteitsstelling aangebracht.

ln 2O12 is deze planning geactualiseerd. Beheer vindt plaats door Concerncontrol, FO facili-
teert hierbijvoor de ICT projecten. Op basis van de AWP's, maraps en bestuursrapportages
en waar nodig projectrapportages wordt verantwoording afgelegd afhankelijk van het niveau
van de maatregel. Feitelijk kan geconstateerd worden dat de planning voor 2012 qua ICT
projecten niet volledig is gerealiseerd (Bron: rapport Berenschot 2012)

2. Er is een kwaliteitshandvest, de e-component hierin is gebaseerd op de BurgerServiceCode.
Dit is een overheidsbrede afsprakenset. ln de praktijk is de uitvoering van het handvest een

verantwoordelijkheid van managers en teamleiders. De e-component bestaat voor een be-
langrijk deel uit elektronische formulíeren. Constatering is dat hoewel we dit handvest heb-
ben er in de dagelijkse praktijk nog te weinig met elektronische formulieren wordt gewerkt.

Naar mening van de geÏnterviewden gaat het ontwikkelen nog teveel ad hoc en op basis van
incidentele aanvragen van afdelingen. Door de invoering van een kanalenstrategie komt er
nu meer planmatige regie op dit proces.

3. De ICT board richt zich op de sturing op het uitvoeren van l&A beleid, adviseert de directie
over prioritering en zorgt voor het houden van het overzicht. Het l&A beleid is een van de
toetsingskaders, ook werkt de board met een architectuur als toetsingskader. Dit is de BARD
(provinciale Basis ARrchitectuur Drenthe), De bezetting van de ICT board is inmiddels volle-
dig.
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De teamleider l&A binnen FO rapporteerde beperkt over de voortgang van de prioritaire pro-
jecten en de budgetten. Uit het rapport van Berenschot (2012) komt de aanbeveling om bui-
ten de lijn een portfoliomanager aan te stellen. Dit om de informatievoorziening naar de ICT
board over alle ICT projecten op een hoger plan te brengen. Deze aanbeveling is inmiddels
(einde 2012) overgenomen en operationeel.

4. De Werkwijzer is niet aangepast, Het instrument businesscase is niet aangetroffen in de
(verplichte) documenten van de Werkwijzer. Wel is een document elders te vinden over de
wijze waarop een businesscase kan worden samengesteld.

5. Uit de interviews komt het beeld naar voren dat er stappen zijn gemaakt qua structuur voor
het maken van plannen, het uitzetten van lijnen. ln de praktijk gebeurt nog wel veel ad hoc.
Met de plannen en ideeën gaat het de goede kant op maar het mag concreter en beter op
tijd gezet. Ook uit het onderzoek van Berenschot (2012) komt naar voren dat er veel plannen

worden gemaakt en dat daaruit veel visie en kennis blijkt. Maar dat in de praktijk de plannen

vaak niet of niet in samenhang worden uitgevoerd. Er treedt dan een stapeleffect op. Dit
gaat ten koste van de uitvoerings- en realisatiekracht concluderen de geïnterviewden. Na het
onderzoek van Berenschot is de sturing op projecten versterkt door de aanstelling van een
portfoliomanager.
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Eindrapportage Visitatiecommissie Drenthe: "Meer uut 't stro zetten", samen meer
meters maken (2010)

Eind 2006 hebben Provinciale Staten van Drenthe het provinciaal Meerjarenprogramma Lande-
lijk Gebied Drenthe 2007-2013 (pMJP) vastgesteld. Dit pMJP heeft betrekking op de realisatie
van de rijksdoelen en op de realisatie van de provinciale doelen in het landelijk gebied. Het ge-

biedsgericht werken is een essentieel instrument om de prestaties samen met partners te reali-
seren. Tegen die achtergrond is een commissie ingesteld met het verzoek onderzoek te doen
naar de 'externe' kant van het pMJP. Ofi,vel hoe heeft de provincie deze samenwerking georga-

niseerd en is dat doelmatig en doeltreffend vormgegeven.

Geformuleerde maatregelen GS Bevindingen
1. Voorstellen worden ontwikkeld voor het verbreden

en versterken van de rol van de Commissie Landelijk
Gebied (CLG) gericht op de realisatiestrategie van
Vitaal Platteland

+(1)

2. De taken tussen de AFLO (Adviescommissie voor de

Fysieke Leefomgeving Drenthe) en CLG worden af-
gebakend

+(2)

3. De samenstelling van de CLG wordt bekeken +(3)

4. Gebiedscommisies worden gevraagd een richting-
gevende visie voor hun gebied op te stellen inclusief
een uitvoeringsstrategie en jaarprogramma

+(4)

5. Andere partners wordt gevraagd een jaarbudget aan
de gebiedscommissies toe te kennen

- (5)

6. Alle relevante doelen, prestaties en budgetten voor
het landelijk gebied worden gebundeld en optimaal
met elkaar verbonden

- (6)

7. Gebiedscoördinatoren worden secretaris van een
commissie, vaste aanspreekpunten worden be-
noemd binnen de provincie

- (7)

L De inzet van bestuurscommissies voor grote integra-
le projecten wordt voortgezet. Het college wordt ver-
tegenwoordigd in gebieds- en bestuurscommissies

+ (8)

9. Een proces wordt gestart om te komen tot drie ge-

bieden, ook wordt onderzocht welke overlegstructu-
ren nodig zijn

+ (e)

10.Ga voortvarend aan de slag met de aanpassing van
werkwijze en structuur

- (10)

Toelichtinq oo de bevindinqen:
I . Na 2010 heeft pMJP/|LG een andere wending gekregen door de bezuinigingen (brief Bleker)

en de decentralisatie. Er wordt gestopt met activiteiten waar geen harde juridische claims
meer gelden en waarvoor geen middelen meer beschikbaar zijn. ln dat kader is (ook) de rol

van de CLG herijkt. De aanbevelingen van dit onderzoek zijn ondergebracht ín het project-
plan gebiedsagenda's provincie Drenthe en het bijbehorende GS besluit (20 december
2O11).

2. Op 2 november 2010 hebben GS een besluit genomen waarin de rolverdeling, de taakopvat-
ting en de taakafbakening tussen AFLO en CLG nader zijn gespecificeerd.
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3. Zie2.

4. De huidige gebiedscommissies hebben op dit moment nog een formele status. De commis-
sies zijn betrokken bij het opstellen van de gebiedsagenda's. Als de inhoud van de agenda's
bekend is, zal voor de toekomst een passende structuur worden gezocht die past bij de in-
houd.

5. Zie 1

6. Zie 1

7. Zie 1

B. De al ingestelde bestuurscommissies voor de huidige, nog lopende concrete gebiedsprojec-
ten blijven bestaan. Door de bezuinigingen komen er voorlopig naar verwachting van de ge-
interviewden geen nieuwe projecten bij.

9. Dit proces is vastgelegd in het projectplan voor de gebiedsagenda's (zie 1). De vereenvou-
digde gebiedsstructuur wordt wel overgenomen maar als sluitstuk. Er wordt nu wel al vanuit
drie gebiedsagenda's gewerkt.

10.Uit de interviews blijkt dat het proces van de gebiedsagenda's ambtelijk lang heeft geduurd.

Niet benoemd kan worden door geÏnterviewden waar die weerstand precies zat. Wat dit
beeld enigszins nuanceert is het feit dat er na 2010 niet veel ruimte was voor het maken van
keuzes omdat er in een periode van relatieve schaarste en onzekerheid (natuur) moet wor-
den gewerkt. Er is niet duidelijk of de gebiedsagenda's een uiteindelijk toegepast zullen wor-
den. ln ieder geval is van voortvarendheid geen sprake.
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Veelvuldig verbonden: rapportage naar aanleiding van een onderzoek naar de doelmatige
en doeltreffende organisatie van de relatie met verbonden partijen.

ln dit onderzoek zijn de (formele) afspraken rond de verbonden partijen Groningen Airport Eel-
de, Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Drents Plateau en Fonds Nazorg onderzocht.
Gekeken is naar de werking van de huidige constructies, de'best practices' voor een contractu-
ele vorm en inhoud voor het aangaan van verbintenissen tussen de provincie Drenthe en der-
den, zowel voor de bestuurlijke participatie als de financieringssystematiek. Conclusie was dat
Drenthe de constructies goed toepaste. Een tweetal aanbevelingen werd geformuleerd.

Geformuleerde maatregelen GS Bevindingen
1. De sturings- en verantwoordingsinformatie over

de prestaties wordt niet in de paragraaf verbon-
den partijen (van begroting en jaarstukken P&C
cyclus) opgenomen maar wordt ín de reguliere
hoofdstukken per doelstelling zichtbaar gemaakt

- (1)

2. Alle samenwerkingsrelaties waarbij de provincie

financieel en bestuurlijk is betrokken worden
eenmalig langs de meetlat van Provincie Nieuwe
Stijl (PNS) selesd

- (2)

Toelichtinq op de bevindinqen:
1. Geconstateerd wordt dat er geen expliciete informatie over doelen en resultaten van verbon-

den partijen is opgenomen in de provinciale programmabegroting, anders dan in de para-
graaf verbonden partijen. Geinterviewden geven als mogelijke reden aan dat de aanbeveling
niet erg specifiek was. En ook niet expliciet is toegekend aan een eigenaar ln de program-

mabegroting wordt wel informatie over doelen en resultaten opgenomen, maar dit gebeurt

niet specifiek voor de verbonden partijen.

2. lnmiddels is een kadernota verbonden partijen opgesteld en vastgesteld door PS op 14 no-
vember 2012.|n het in de nota verwerkte toetsingskader vindt geen expliciete PNS toets
plaats. Wel wordt gekeken of het wel of niet om een kerntaak van de provincie gaat, dit is
een impliciete PNS toets. Hoe dit in de praktijk wordt toegepast hebben onderzoekers niet
kunnen vaststellen. PNS is niet toe te passen als een hard normenkader. Wel kan in de
geest worden gehandeld.
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BIJLAGE 2 BEHEERSING VAN DE MAATREGELEN

Aan de geïnterviewden zijn de volgende twee vragen gesteld

Uit het onderzoek komt naar voren dat bij iedere gehouden audit de te implementeren maatre-
gelen op een andere manier zijn opgepakt en vastgelegd. Hoe rs dff fe verklaren en hoe worden
in deze organisatie afspraken en maatregelen (bv. GS bes/uifen, managementletter, directiebe-
sluiten) bewaakt?

Wat duidelijk naar voren komt is dat er binnen de províncie Drenthe een cultuur heerst van ver-
trouwen. Dat is ook een kracht in de organisatie. Dit blijkt ook uit het positieve beeld dat naar
voren komt als je kijkt hoe de aanbevelingen in de organisatie zijn opgepakt en geÏmplemen-
teerd. Aanbevelingen worden in de lijn serieus behandeld.

De acties zoals door de accountant geformuleerd in de Managementletter interim-controle 2011

worden wel door de afdeling MO bewaakt en gerapporteerd. GS besluiten worden uiteraard
vastgelegd, de afdelingsmanager is vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering van dat be-
sluit. Er vindt geen centrale monitoring plaats over de uitvoering van die besluiten. Directiebe-
sluiten worden vastgelegd door de Directiesecretaris, ook daarbij wordt verwacht dat de betrok-
ken afdeling zelf de uitvoering ter hand neemt.

GS maatregelen die worden afgesproken na de uitvoering van een audit (ook NRK) of quick

scan worden belegd in de reguliere P&C cyclus en dat betekent dat de betrokken afdelingsma-
nager verantwoordelijk is voor de eindresultaten en rapporteert aan de directie.
Ook deze maatregelen worden niet centraal bewaakt.
Met geÏnterviewden is gesproken over de Marapgesprekken. De formats hiervoor worden aan-
geleverd en uitgezet bij de afdelingen door de afdeling MO. De agenda van het gesprek wordt
voorbereid door Concerncontrol. Concerncontrol baseert zich op de gespreksverslagen van het
vorige gesprek en haalt niet actief informatie op bij de afdeling MO of de rest van de organisatie
over de uitvoering van besluiten. Bij de Marapgesprekken vindt terugkoppeling plaats aan de
afdelingscontrollers van gemaakte afspraken.

Wat zou een goede manier of werkwijze zijn om in de toekomst afspraken te bundelen en te
borgen?

Het zou volgens de geinterviewden goed zijn om gemaakte afspraken (issues) te bundelen en

te borgen, zoals ook bij de managementletter het geval is. Zo wordt niets vergeten. De oplos-
síng ligt vooral ook in de discipline van vastleggen en het benutten. Niet in het aanschaffen van
een systeem, een systeem is een (overigens belangrijk) hulpmiddel.

Wat kan helpen is het maken van goede afspraken met elkaar over informatie-uitwisseling.

Daarbij past ook een actieve houding door elkaar te informeren en op te zoeken (de afdelingen
MO en concerncontrol maar ook de lijnafdelingen).

Centraal en decentraal zullen meer moeten samenwerken om de aanbevelingen uit te voeren.



21

Beide geinterviewden geven aan dat de afdelingsoontrollers, die de bewaking namens de , af-
delingsmanagers kunnen doen, hier een belangrijke rol in kunnen vervullen. Zij kunnen acties
bijhouden en bewaken, kunnen aanwezig zijn bij de Marapgesprekken en een verbindingssoha-
kel zijn tussen hun lijnafdeling, de afdeling MO en de Concerncontroller.
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