
W/Ä
&

• •provincie
groningen

Aan Provinciale Staten

Datum
Documentnr.
Dossiernummer
Behandeld door
Telefoonnummer
Antwoord op
Bijlage
Onderwerp

1 7 ME!
2019-033788/19/A. 16 
K6480
E.B.A. Hageman 
(050)316 4491

1
Rapportage "Uitkomsten controle en overige informatie 2018

Geachte dames en heren,

Aanleiding
In deze brief geven wij een korte reactie op de bevindingen en aanbevelingen die in het kader van de controle 
van de jaarrekening 2018 zijn geformuleerd door Ernst & Young Accountants (hierna EY). De rapportage van 
EY aan uw Staten is bijgevoegd als bijlage.

Eerdere behandeling in PS
Uw Staten benoemen de accountant en hebben met de Verordening Accountantscontrole (voordracht 35/2006) 
nadere richtlijnen vastgesteld. Tevens hebben uw Staten het normenkader voor de reikwijdte van de opdracht 
tot accountantscontrole van de Jaarrekening 2018 vastgesteld op 19 december 2018 (voordracht 49/2018).

Rol en bevoegdheden PS in deze fase
PS stellen mede aan de hand van deze rapportage van EY de jaarrekening 2018 vast.

Vervolg
Naar aanleiding van de controle op de Jaarrekening 2018 brengt EY aan uw Staten verslag uit omtrent hun 
bevindingen en aanbevelingen. Deze rapportage en onze reactie hierop worden aan uw Staten aangeboden. 
De accountant zal in de commissievergadering van 22 mei a.s. aanwezig zijn om de bevindingen en 
aanbevelingen toe te lichten en eventuele vragen van uw Staten te beantwoorden.

Extern betrokkenen
Niet van toepassing.

Nadere toelichting
EY is voornemens een goedkeurende controleverklaring af te geven met betrekking tot de getrouwheid en de 
rechtmatigheid van de Jaarrekening 2018. Deze verklaring zal naar verwachting op vrijdag 17 mei afgegeven 
worden.

Op basis van de rapportage concluderen wij dat wij onze significante processen over het algemeen op orde 
hebben, maar dat op bepaalde onderdelen verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Verderop in deze brief 
komen wij hierop terug en gaan wij tevens in op een aantal overige bevindingen uit de rapportage van EY.

In algemene zin kunnen wij u melden dat, mede naar aanleiding van de ervaringen bij de jaarrekeningen 2016 
en 2017, wij maatregelen hebben getroffen die deels al hebben geleid tot een betere borging van de financiële

Martinikerkhof12 
9712 JG Groningen

Sint Jansstraat4 
9712 JNGroningen

PostbuseiO 
9700AP Groningen

Telefoon 
050 316 4911

www.provinciegroningen.nl
info@provinciegroningen.nl

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de 
afdeling Bestuur. Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160. BTW: NL0019.32.822 B01 / KvK 01182023/ IBAN: NL84 AB NA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A



functie in de gehele organisatie, te beginnen bij de afdeling F&C zelf. Maar wij realiseren ons ook dat wij voor 
de komende jaren nog vele verbeteringen door moeten blijven voeren om aan de alsmaar strengere eisen van 
wet- en regelgeving en toezichthouders te kunnen blijven voldoen. Een belangrijk element daarin is het 
maandelijks afsluiten en controleren van de financiële administratie, hetgeen zal bijdragen aan een actuele 
betrouwbare financiële administratie. Dit gaan wij verder professionaliseren door dit uit te breiden met een 
uitgebreidere kwartaal/halfjaarafsluiting, betere (tussentijdse) raming en daarop gebaseerde bijstelling van de 
begroting. Tevens zullen wij de komende tijd nog veel aandacht besteden aan het verbeteren van de inrichting 
van de door ons gebruikte systemen en het integreren en koppelen van de diverse systemen als CODA, Kiwi en 
Negometrix.

Naast aanbevelingen en adviezen voor verbetering is door EY ook geconstateerd dat wij een aantal 
onderwerpen op een juiste wijze hebben verwerkt en/of toegelicht in de jaarrekening en dat betreft: 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
Gehanteerde grondslagen 
Grondexploitatie Blauwestad 
Waardering deelneming N.V. NOM
Waardering verstrekte leningen, waaronder revolverende fondsen 
Materiële vaste activa 
Nog te betalen subsidies 
Wet Normering Topinkomens (WNT)
SiSa.

Wel merkt EY in een aantal gevallen op dat de organisatie ten aanzien van de beoordeling en verwerking van 
de diverse posten in onze administratie en jaarrekening scherper moet worden. Daarom zal dit aspect een 
belangrijk aandachtspunt zijn als het gaat om het verhogen van de kritische blik en houding van de afdeling 
F&C en het vergroten van de bewustwording van alle betrokken afdelingen.

Daar waar de controle van de jaarrekening tot opmerkingen en adviezen heeft geleid, gaan wij in het vervolg 
van deze brief daarop hieronder nader in, beginnend met de aanbeveling van EY per onderwerp (cursief) en 
onze reactie daarop.

Verantwoording van verstrekte subsidies (pagina 12 en 13):
Wij adviseren de provincie dan ook om - in afwachting van de reactie Commissie BBV op de in iPO-verband 
verstuurde brief met bezwaren tegen de nieuwe handreiking - in de komende periode de gevolgen van de 
nieuwe handreiking “Verantwoording van subsidies" in kaart te brengen en de impact hiervan nader te 
kwantificeren, dit ook met het oog op de (mogelijke) vereiste begrotingswijzigingen voor 2019.

Wij zullen dit advies opvolgen en de mogelijke gevolgen in kaart brengen. Echter wij zijn van mening dat de 
handreiking van de Commissie BBV haaks staat op het door ons gehanteerde voorzichtigheidsprincipe en zoals 
u kunt lezen staat de accountant hier achter. Wij zullen in IPO-verband en via het ministerie van BZK als onze 
toezichthouder dan ook alles in het werk zetten om de Commissie tot andere inzichten te brengen, zodat wij 
geen stelselwijziging hoeven door te voeren. Naar onze mening geeft het thans door ons gehanteerde stelsel 
een veel beter inzicht in onze vermogenpositie en daarmee ons vrij besteedbare ruimte.

Waardering deelneming N.V. NOM (pagina 14)
Voor komend jaar adviseren wij de provincie Groningen om samen met de andere aandeelhouders (provincies 
Drenthe en Fryslên) striktere afspraken te maken met N. V. NOM over de timing van oplevering van de 
definitieve jaarstukken, alsmede de benodigde informatie om de waardering van de deelneming N. V. NOM in de 
jaarrekening van de provincie te kunnen bepalen.

Wij onderschrijven dit advies en wij hebben in de laatste aandeelhoudersvergadering dit punt reeds besproken 
en wij zetten hier als gezamenlijke provinciale aandeelhouders op in om dit voor volgend jaar te realiseren.

Nog te betalen subsidies (pagina 20)
Wij adviseren de provincie om de procedures rondom de controle van de nog te betalen (subsldie)posten aan te 
scherpen en de betrokken administrateurs en business controllers verder te trainen de openstaande posten 
kritisch te beoordelen, om bovenstaande bevindingen in de toekomst te voorkomen.



Ondanks dat wij de afgelopen jaar hier al veel aandacht aan hebben besteed, herkennen wij dit punt en zullen 
daar ook het komende jaar organisatiebreed veel tijd en aandacht aan besteden.

Verantwoording van verstrekte subsidies door het SNN (pagina 17):
Wij adviseren de provincie Groningen om bij de periodieke (maand)afsluitingen en de jaarafsluiting duidelijk met 
het SNN af te stemmen welke opgave dient te worden gebruikt voor de verantwoording van de de over 2018 
verstrekte subsidies (Inclusief vaststellingen).
Voor komend jaar adviseren wij de provincie met het SNN af te spreken dat deze - binnen de tijdslijnen van het 
jaarrekeningtraject van de provincie Groningen - financieel verantwoording aflegt over de voor de provincie 
uitgevoerde subsidieregelingen en de rechtmatige uitvoering hiervan en hierop accountantscontrole te laten 
plaatsvinden door de accountant van het SNN.

Wij zullen dit advies opvolgen en kritisch zijn en blijven op de aangeleverde informatie alvorens deze te 
verwerken in onze administratie. Tevens zullen wij afspraken maken met het SNN over het tijdstip en de wijze 
waarop verantwoording wordt afgelegd en deze subsidieregelingen voorzien worden van accountantscontrole.

Materiële vaste activa (pagina 18)
Wij adviseren de provincie derhalve op korte termijn de activa administratie te integreren in de financiële 
administratie en te borgen dat de activa administratie leidend is voor de verantwoording van de materiële vaste 
activa in de tussentijdse rapportages en jaarrekening. Daarnaast adviseren wij de provincie te onderzoeken hoe 
de administratie van de geïntegreerde onderhouds- en investeringsprojecten kan worden verbeterd, zodanig dat 
direct inzichtelijk is welk deel van het project dienst te worden geactiveerd en welk deel van het project dient te 
worden verantwoord als onderhoudslasten.

Wij onderschrijven dit advies en zijn derhalve in het kader van het verbetertraject binnen de afdeling F&C bezig 
om een geïntegreerde activa administratie in te richten. Hiervoor is echter allereerst een upgrade van het 
bestaande systeem CODA noodzakelijk. Deze zal in juni van dit jaar afgerond worden om vervolgens door te 
kunnen gaan met het inrichten van de activa administratie. Wij verwachten dit overigens niet eerder dan met 
ingang van het boekjaar 2020 gereed te hebben en verwachten dat ook voor 2019 de verantwoording nog 
complex zal zijn. In dat kader nemen wij ook mee hoe en op welke wijze wij een goede splitsing van 
investeringen en onderhoudslasten kunnen borgen met de nieuwe activa administratie.

Naleving Europese aanbestedingsregels (pagina 21):
Wij adviseren de provincie Groningen dan ook het nieuwe inkoopprotocol zo spoedig mogelijk formeel van 
toepassing te verklaren. Daarnaast adviseren wij de provincie de naleving van het nieuwe inkoopprotocol strikt 
te monitoren, door periodiek aan de hand van een crediteurenspendanalyse vast te stellen of daadwerkelijk 
vooralle inkopen > € 25.000 consultatie door Concern Inkoop heeft plaatsgevonden.

Wij zullen beide adviezen opvolgen. Het inkoopprotocol zal nog deze maand formeel van toepassing worden 
verklaard. In dat protocol is onder andere opgenomen dat dit tevens in de managementrapportages een 
terugkerend onderwerp zal worden. De afdeling F&C en Concern Inkoop gaan bij periode-afsluitingen 
crediteurenspendanalyses uitvoeren om vast te stellen of de afspraken uit het inkoopprotocol worden nageleefd. 
Tevens kan aan de hand hiervan tijdig gesignaleerd worden of Europese aanbestedingsgrenzen nageleefd 
worden. Wij gaan in beide afdelingen investeren om daarmee de kwaliteit van de administratie, de processen, 
de periode-afsluiting en aanlevering ten behoeve van de jaarrekening.te verbeteren.

Bevindingen interne beheersing (pagina 25 tot en met 29):
In haar rapport gaat EY uitgebreid in op haar bevindingen ten aanzien van de interne beheersing. Ze 
constateert dat op een aantal onderdelen verbeteringen noodzakelijk zijn en blijven. Wij zijn ons er ter dege van 
bewust dat wij op deze onderdelen de komende tijd extra capaciteit en energie in moeten zetten om aan de 
steeds hogere eisen te kunnen blijven voldoen. Wij zien namelijk op dit front dat de lat voor al deze aspecten 
steeds hoger komt te liggen en dat de ontwikkelingen zich in een hoog tempo voltrekken.



Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.
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