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Aan de Ieden van Provinciale Staten van 
de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen 

Assen, 26 maart 2019 

Behandeld door :H.H. van Voorn 
Telefoonnummer : 050-5224933 
Briefnummer : UP-19-00932 
E-maíl :vanvoorn@snn.nI 
Onderwerp zverzoek om zienswijze jaarstukken SNN 

Geachte Statenleden, 

Hierbij zenden wij u de jaarstukken 2018. Met deze brief willen wij dit document toelichten en u 
vragen om een zienswijze uit te brengen. 

Jaarstukken 2018 
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) brengt elkjaar een jaarverslag en een 
jaarrekening uit. In het verleden werd hetjaarverslag in digitale vorm op de website van het SNN 
gepubliceerd. Dit jaar is ervoor gekozen om hetjaarverslag tezamen met de jaarrekening als een 
geheel te presenteren als Jaarstukken 2018. Daarnaast zal het SNN in digitale vorm een 
jaaroverzicht presenteren met projecten, die hebben bijgedragen aan de doelstellingen van het 
SNN. 

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). Hetjaarverslag gaat conform de BBV-voorschriften in op de stand van 
zaken bij de programma's en regelingen die het SNN uitvoert. Daarnaast zijn in hetjaarverslag de 
onderdelen weerstandsvermogen en risicobeheersing, de financiering en de bedrijfsvoering 
opgenomen‚ alsmede informatie over bezwaar‚ beroep en klachten. 

In het onderdeel Jaarrekening geeft hoofdstuk 2 inzicht in de geconsolideerde cijfers. De daarna 
volgende hoofdstukken bieden meer gedetailleerde informatie over alle programma’s en 
regelingen die bij het SNN in uitvoering zijn. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de Iopende 
programma’s en regeiingen (hoofdstuk 3 tot en met 7), de uitvoeringskosten (hoofdstuk 8) en de 
regelingen en werkzaamheden die het SNN voor de provincies en derden uitvoert (hoofdstuk 9). 
ln de bijlagen van de jaarrekening zijn gegevens over de kosten van SER Noord-Nederland 
opgenomen, een Iijst van veelgebruikte afkortingen, CBS—verantwoordingsinformatie, de 
jaarrekening op taakveld en de Verantwoording uit hoofde van de Wet normering . topfunctionarissen publieke en semipublieke sector toegevoegd. 
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Bijzonderheden in jaarrekening 2018 
in 2018 zijn er ontwikkelingen geweest, die van invloed zijn op de cijfers over hetjaar 2018. 

lnzet reserves in 2018 
In de goedgekeurde begroting 2018 (na wijziging) is voorgesteld om een deel van de niet vrij 
besteedbare reserves ¡nte zetten voor het stimuleren van innovatie in het Midden en Kleinbedrijf. 
Het gaat om een bedrag van € 4.800.000 dat in 2018 aan de hiervoor bestemde reserves in 

is onttrokken. 
Daarnaast is voorgesteld om € 719.000 van de vrij besteedbare reserves in te zetten voor de 
uitvoeringskosten van het SNN. Het gaat in dit geval om kosten die niet op andere wijze konden 
worden gedekt. Tot slot wordt via een voorstel van resultaatbestemming in 2018 een bedrag van 
€ 152.000 aan de gebonden Transitiereserve onttrokken om de financiering van enkele VIA 
projecten mogelijk te maken. 

Afges/oten onderdelen 
In de jaarrekening 2017 is melding gemaakt van het indienen van eindafrekeningen van het OP 
EFRO programma 2007-2013, de Rijkscofinciering EFRO 2007-2013 en het programma Koers 
Noord 2007-2013 Pieken in de Delta Noord-Nederland. De ingediende eindafrekeningen zijn door 
de geldgevers geaccepteerd en de slotbetalingen hebben piaatsgevonden. In de jaarrekening 
2018 kunnen de genoemde onderdelen derhalve worden afgesloten. De niet—bestede middeien 
konden deels worden overgeheveld naar hetopvolgende programma in de periode 2014-2020. De 
resterende algemene reserves zijn ook overgeheveld naar opvolgende programma. 
De SER Noord-Nederland maakt vanaf 2018 geen deel meer uit van het SNN. De financiële 
afwikkeling van de overgang naar de provincie Groningen is eind 2018 afgerond, zodat ook dit 
onderdeel dit jaar voor het Iaatst in de jaarrekening is opgenomen. 

Nieuwe regelingen en werkzaamheden voor provincies en derden 
In het verslagjaar zijn werkzaamheden verricht voor enkele nieuwe regelingen, die in opdracht 
van individuele provincies of derden worden uitgevoerd. De belangrijkste zijn 
een Voucherregeling MKB Fryslân, een regeling Toekomstgerichte Melkveehouders Drenthe, een 
Compensatieregeling buitengebied NAM en een reling Energiebesparing woningen 
bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld. 

vooruitontvangen uitvoeringskosten 
Het SNN is als Management Autoriteit aangewezen voor het OP EFRO 2014-2020 en dat betekent 
dat de horizon voor de vooruitontvangen uitvoeringskosten verlengd moet worden tot medio 
2023. Het programma is geringer van omvang dan vorige programma’s en op basis daarvan wordt 
verwacht, dat medio 2023 de eindafrekening kan worden opgemaakt. 
In het jaar 2018 is de onttrekking aan de balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten 
fractioneel Iager dan begroot. Bij het actualiseren van de prognoses tot medio 2023 is met name 
de personele bezetting op het noodzakelijk geachte niveau voor de toekomst gebracht. Ultimo 
2018 is het geprognosticeerde tekort op de balanspost op basis van actuele gegevens herrekend. 
Het tekort Ioopt terug tot € 594.000 (was ultimo 2017 € 660.000). Hierbij is rekening gehouden 
met nieuwe regelingen en werkzaamheden voor individuele provincies en derden, die dit 
verslagjaar bekend werden.



Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren is het mogelijk om een groot deel van dit tekort 
in de komende jaren verder weg te werken door grote volumes regelingen voor provincies, 
gemeenten en derden door het SNN te Iaten uitvoeren. Indien niet op deze of andere wijze in dit 
geraamde tekort kan worden voorzien, dan zullen ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling SNN 
de drie deelnemende provincies ieder voor een bedrag van =€ 198.000 aansprakelijk zijn voor het 
tekort. 
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 1.1 van de jaarrekening. 
Hoofdstuk 1.2 beslaat de grondslagen van consolidatie en waardering. 

Procedure 
Het accountantsrapport en de controleverklaring worden nagezonden aan Provinciale Staten, 
zodat deze stukken bij het opstellen van de eventuele zienswijze betrokken kunnen worden. De 
Staten vergaderen op 22 mei (Fryslän), 29 mei (Groningen) en 27 mei (Drenthe). De jaarstukken 
worden op 18 juni ter vaststelling voorgelegd aan het AB. Uiterlijk 15 juli moeten de jaarstukken 
bij het ministeríe van BZK binnen zijn. 

Tot slot 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge'I'nformeerd en wij zien uw zienswijzen 
graag tegemoet. 

Hoogachtend, 

het Dagelijks Bestuur van het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland 

- ma . ronda 
voorzitter secreta ris


