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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over SNN  
Jaarstukken 2018, gewijzigde SNN Begroting 2019 en SNN-Begroting 2020. 

 

 
1. Samenvatting 
Hierbij sturen wij u de  SNN Jaarstukken 2018, de SNN Begroting 2020 en de gewijzigde Begroting 
2019 voor een zienswijze. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de bijgevoegde brieven van het 
Dagelijks Bestuur van het SNN (DB SNN). De Jaarstukken 2018, bestaande uit het jaarverslag en 
de jaarrekening, de Begroting 2020 en de gewijzigde Begroting 2019 geven ons geen aanleiding 
tot het maken van aanvullende opmerkingen.  
 
2. Doel en wettelijke grondslag 
Sinds de Wet Dualisering Provinciebestuur (2003) dienen alle Gemeenschappelijke Regelingen 
voor het toezichtregime op de financiële stukken te voldoen aan het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). Het jaarverslag gaat conform de BBV-voorschriften in op de stand van 
zaken bij de programma's en regelingen die het SNN uitvoert. Ook bevat het informatie over het  
weerstandsvermogen, de risicoparagraaf, financiering en de bedrijfsvoering De jaarrekening bevat 
de geconsolideerde balans per 31 december 2018 en de geconsolideerde resultatenrekening over 
2018. Dit betekent dat alle afzonderlijke programma’s, regelingen en uitvoeringskosten hierin zijn 
samengevoegd. Het jaarverslag geeft de activiteiten en resultaten weer die door noordelijke 
samenwerking zijn bereikt. 
 
3. Procesbeschrijving en planning 
Op 26 maart 2019 zijn de Jaarstukken 2018, de gewijzigde Begroting 2019 en de Begroting 2020 
vastgesteld in het Dagelijks Bestuur SNN. Op 18 juni worden deze stukken ter vaststelling  
voorgelegd aan het Algemeen Bestuur SNN. Uiterlijk 15 juli moeten deze stukken bij het ministerie 
van BZK worden aangeleverd. 
 
Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling SNN (GR SNN) in werking 
getreden. Het AB SNN wordt sindsdien gevormd door leden van de drie colleges van 
Gedeputeerde Staten en niet langer door leden van Provinciale Staten. In de nieuwe GR SNN is er 
geen rekeningcommissie van het AB SNN meer. Tot vorig jaar stelde deze commissie een advies 
op voor het AB SNN dat ter kennisneming werd gezonden aan de noordelijke Provinciale Staten. 
Provinciale Staten behouden de mogelijkheid een zienswijze uit te brengen.  
 
4. Begroting en Jaarstukken  
De bijdrage van de provincie Groningen aan het SNN in 2018 bedroeg € 591.333,-.   
 
In de begroting 2020 van het SNN is een bijdrage opgenomen voor de reguliere uitvoeringskosten 
van € 2.114.000,- voor de drie Noordelijke provincies. In 2018 is afgesproken om deze bijdrage per 
2019 structureel te verhogen met € 69.000,-. De bijdrage van de provincie Groningen in 2020 
betreft € 705.000,-. Deze kosten worden gedekt uit de in de Begroting 2020 beschikbare middelen 
voor het thema Bestuurlijke Samenwerking, als onderdeel van het programma Bestuur.   
 
5. Inspraak/participatie 
Niet van toepassing.  
 
6. Nadere toelichting 
De Jaarstukken 2018, de Begroting 2020 en de gewijzigde Begroting 2019 geven ons geen 
aanleiding tot het maken van aanvullende opmerkingen. Wij stellen u voor overeenkomstig te 
besluiten.  
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7. Geheimhouding 
Niet van toepassing.   
 
8. Voorstel 
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. 
 
Groningen, 23 april 2019. 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 
 
 
 F.J. Paas , voorzitter. 
 
 
 
 
 S. Faber , locosecretaris. 
 
 
 
Behandeld door : F. Mennega    
Telefoonnummer : 050-316 4879 
e-mail                 : f.v.mennega@provinciegroningen.nl 
 
 
Bijlagen bij de voordracht 
 

Nr. Titel Soort bijlage 

1 Twee brieven DB SNN Brief 

2 Jaarstukken SNN 2018 Jaarstukken  

3 Accountantsverklaring (wordt nagezonden) Accountantsverklaring 

4 SNN Begroting 2020 en gewijzigde begroting 2019 Begroting 
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Nr.                                                      
 
 
 

Provinciale Staten van Groningen: 
 
 

 
Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 23 april, 2019-031283, ECP;  
 
Gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 
 
 
 Besluiten: 
 
 

1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het SNN Jaarstukken 2018, de gewijzigde 
SNN begroting 2019 en SNN-begroting 2020 zoals bijgevoegd bij de voordracht van dit 
besluit. 

 
Groningen,  
 
 Provinciale Staten voornoemd: 
 
 
 
                                                , voorzitter. 
 
 
 
                                                , griffier. 
 
 
 
Bijlagen bij het besluit: geen 
 
 
 
 


