
 

 

 

BCA 

 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE ACCOUNTANT 

 

VERSLAG 

van de vergadering op woensdag 22 mei 2013 

 

 

Aanwezig:  Leden: W. Meeuwissen (vz), A. Huizing, J. Smits, B. van der Ven.  

Griffie: H.G. Parker Brady (statenonderzoeker) 

Accountant: B.W. Littel (E&Y), R. Wortelboer (E&Y) 

Genodigden: A. van der Tuuk (gedeputeerde financiën) en E. Bos (MO) 

Afwezig:  Lid: P. Oosterlaak  

 

1. Opening en mededelingen 

Geen mededelingen. 

 

2. Vaststelling agenda 

 

3. Verslag van 13 februari 2013 

Het verslag van de laatste vergadering is al eerder geaccordeerd en is op de lijst van ingekomen 

stukken gezet van de commissie BF van 6 maart 2013.  

 

4. Jaarverslag accountant 2012 

De heer Littel geeft een toelichting op jaarverslag.  

De accountant is tevreden over de verbetering van de processen over de hele linie. Aandachtspunt 

blijft de rechtmatigheidscontrole. Ook heeft de accountant een top drie van aandachtspunten op 

pagina 1 geformuleerd: ILG, impact invoering wet HOF en uitbreiding belastingsplicht 

overheidsbedrijven. Voorts zijn geen onregelmatigheden gevonden in de toelichting Sisa, die is 

opgenomen in de jaarstukken 2012 op pagina 300. De accountant heeft een goed gevoel over de 

uitkomsten van de controle. De kwaliteit van de totstandkoming van de jaarrekening is toegenomen. 

Bij de analyse van het resultaat over 2012 constateert de accountant dat er sprake is van een goede 

solvabiliteit van de provincie, al merkt hij wel op dat de bestemmingsreserves hier een belangrijke 

bijdrage aan leveren. 

Verder heeft de accountant naar de getrouwheid van de jaarrekening gekeken: past een en ander bij 

de politieke werkelijkheid. De accountant heeft ook naar de rechtmatigheid gekeken: er waren geen 

onregelmatigheden die als geheel materieel voor de jaarrekening waren. 

 

Vragen/ opmerkingen werkgroepleden 

De heer Huizing vraagt wat er met de constatering in 4.3.2.2. is gedaan, dat er geen consistente 

gedragslijn wordt gehanteerd voor het verwerken van de bijdragen van derden. De gedeputeerde 

geeft aan dat dit in de organisatie verder opgepakt zal worden. 

 

Ten aanzien van de voorziening financieel risico IAD (4.3.2.4) constateert de accountant dat deze 

voorziening toereikend is. Over de aanleiding voor het ontstaan van deze voorziening heeft de 
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accountant geen oordeel. Wel constateert hij een sterke toename van administratieve lasten bij de 

overheid. Desgevraagd geeft de heer Bos aan dat rond de subsidieverlening steeds meer focus 

ontstaat. De sectorale aanpak van subsidieverlening is verdwenen en er wordt gewerkt met een 

scheiding van functies binnen de organisatie. De gedeputeerde constateert een verschuiving van de 

nadruk op zo goed mogelijk bestemmen van subsidies naar controle op verlenende subsidies (audits). 

 

Ten aanzien van review ander accountants (4.4.1.1) geeft de accountant aan dat hij overleg heeft 

gehad met de accountant van Bureau Jeugdzorg over diens controleverklaring. Dit is naar 

tevredenheid opgelost. Wat betreft de procesmonitor (4.5) constateert de accountant een sterke 

verbetering. Er blijven nog twee bolletjes (inkoop en subsidiebeheer) over die aandacht vereisen.  

 

De heer van der Ven vraagt zich af er nog interesse bestaat voor aankoop van gronden door derden 

(5.2). De heer Bos geeft aan dat overheden uit strategische overwegingen grondposities hebben 

ingenomen. Het gaat hierbij niet alleen om de grond zelf, maar ook om de gebouwen die er opstaan. 

Als gevolg hiervan hebben gronden nog een economische waarde. De accountant stelt vast dat de 

gronden conservatief zijn gewaardeerd en dat deze waardering realistisch is. Wel dient de waardering 

van gronden elk jaar plaats te vinden. 

 

Pagina 17, vierde rij: De heer Huizing vraagt of het gebruikelijk is dat GS worden gevraagd om een 

schriftelijke bevestiging of bij het opmaken van de jaarrekening alle relevante feiten en 

omstandigheden zijn betrokken. Volgens de accountant schrijft de wetgeving dit voor.  

 

Aandachtspunten interim-controle 

De heer Smits heeft gezien de bevindingen uit het verslag van de accountant geen specifieke 

aandachtspunten voor de interim-controle. Wel zou hij meer inzicht willen in de complexiteit van 

programma 7. Daarbij gaat het hem niet om onregelmatigheden, maar om een overzicht. De heer Bos 

stelt voor dat GS als tussenstap een overzicht maken en dit voorleggen aan de accountant. De heer 

Parker Brady stelt voor de griffie hierbij te betrekken omdat zij vorig jaar een notitie over 

financieringsstromen natuur heeft gemaakt. 

 

De heer van der Ven wil meer inzicht in de financiële consequenties van de huidige vacaturestop en 

de hogere post aan inhuur. Hij vraagt zich af personen die ingehuurd worden minder betrokken zijn bij 

de provincie dan het eigen personeel. De heer Littel biedt aan om ten behoeve van de politieke 

afweging door PS een analyse uit te voeren. De heer Bos memoreert dat er binnenkort een nieuwe 

directiebrief uitkomt, waarin de plannen voor de organisatie voor de komende jaren worden 

gepresenteerd. De voorzitter stelt voor eerst de politieke discussie rond deze directiebrief af te 

wachten. 

 

5. Bespreekpunten naar aanleiding van vorig overleg 

 

5a. Risicobeheersing bij samenwerkingsverbanden/ verbonden partijen 

In de bijlage I.2.6 Verbonden partijen in de jaarstukken worden de risico’s van deze partijen vermeld. 

Een bandbreedte in de vorm van categorieën wordt gehanteerd bij instellingen waarmee de provincie 

een subsidierelatie heeft. Dit is van belang voor het regime waaronder zij vallen. Volgens de heer 

Littel dient wel het gekozen regime te worden afgedwongen bij de betreffende instelling. Dit werkt 

weer positief door op de bereidheid van de instelling om mee te werken. De accountant geeft aan 

bereid te zijn om naar behoefte over risico’s van samenwerkingsverbanden te rapporteren. 
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5b. Niveau wachtwoorden en rechten IT-beheer 

De heer Smits heeft gesproken met de IT-afdeling. Veel van zijn zorgen zijn weggenomen. Hij stelt 

vast dat de technische infrastructuur zich in een majeure verandering bevindt. Het is nu niet mogelijk 

om bij applicaties met single sign on te werken. De verwachting is dat er eind 2013 wel mogelijkheden 

zijn. Het is wel zaak een vinger aan de pols te houden. 

 

5c. Risicoreserve onvoorziene tegenvallers 

Zoals eerder gemeld, is er een risicoreserve voor inkomende subsidies gecreëerd. Het gaat om 

subsidies vanuit Europese bronnen die de provincie aan organisaties verstrekt en waarbij zij risico’s 

loopt ten gevolge van onrechtmatige aanvragen. Wijzigingen rond reserves worden jaarlijks 

meegenomen in de bijlage reserves en voorzieningen in de begroting. 

 

6. Datum volgende vergadering 

Het eerstvolgende overleg staat op 11 september 2013 om 10.00 uur gepland. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

De heer Littel vraagt of er behoefte is aan een verdiepingsslag als vervolg op de workshop rond 

risicomanagement van eind 2012. Er kan ook gedacht worden aan een aparte presentatie voor de 

BCA. De voorzitter stelt voor dit op de volgende vergadering aan de orde te stellen.  

 

De voorzitter vraagt of er onder de werkgroepleden behoefte bestaat aan een extra terugkoppeling 

van de BCA richting statencommissie. Dit naar aanleiding van de vele schriftelijke vragen van D’66 

over de interim-controle en jaarverslag van de accountant. Hier bestaat geen behoefte aan. Volstaan 

wordt met het plaatsen van het verslag van de commissie op de lijst van ingekomen stukken van de 

eerstvolgende statencommissie BF (19 juni 2013).  


