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Risicoanalyses en informatieprotocollen GR Waddenfonds,
Prolander, Omgevingsdienst Groningen en OV-bureau
Groningen Drenthe

Geachte dames en heren.
Aanleiding
Voor de uitvoering van Amendement A44, aangenomen in uw vergadering van 31 januari 2018, ontvangt u
hierbij de risicoanalyses van de gemeenschappelijke regelingen (GR) Waddenfonds, Prolander,
Omgevingsdienst Groningen en het OV-bureau Groningen Drenthe. De bijbehorende informatieprotocollen
worden nader besproken onder de kop 'Nadere toelichting' van deze brief.
Eerdere behandeling In PS
In uw vergadering van 31 januari 2018 heeft u het evaluatierapport verbonden partijen behandeld. Op verzoek
van het Presidium hebben wij een aanvullende brief (nummer 2018-000.574/2/A.13) gestuurd waarin
additionele informatie is gegeven over de (informatie)positie van Statenleden in relatie tot verbonden partijen.
Met amendement A44 heeft u aan ons opdracht gegeven om voor de verbonden partijen een risicoanalyse uit te
voeren en een risicoprofiel te bepalen. Op basis hiervan dient een helder en beknopt informatie- en
toezichtarrangement opgesteld te worden per verbonden partij. Daarbij heeft u de wens uitgesproken dit
gefaseerd uit te voeren, waarbij gestart is met de risicoanalyse van het Samenwerkingsverband Noord
Nederland (SNN). Deze is behandeld in uw vergadering van 11 juli 2018. Tijdens de behandeling in de
Commissie Bestuur, Financiën en Veiligheid van 27 juli 2018, is ingestemd met de wijze waarop wij de opdracht
van amendement A44 hebben uitgevoerd en is aangegeven dat de gehanteerde werkwijze ook kan worden
ingezet voor de risicoanalyses van de overige gemeenschappelijke regelingen. In uw vergadering van
12 december 2018 heeft u de risicoanalyse van GSP behandeld. De overige vier analyses, die hierboven
worden genoemd, liggen nu voor.
Rol en bevoegdheden PS In deze fase
U ontvangt de risicoanalyses en bijbehorende informatieprotocollen van de vier hierboven genoemde
gemeenschappelijke regelingen zoals uw opdracht voorschrijft. Op basis hiervan kunnen uw Staten een
afweging maken over voortzeting van de deelname van Statenleden in het Algemeen Bestuur (AB) van de GR
Waddenfonds. Bij de behandeling van de gemeenschappelijke regelingen SNN en GSP, gaf een meerderheid
van uw Staten aan het onwenselijk te vinden om deelname van Statenleden aan de AB's van
gemeenschappelijke regelingen voort te zetten. Wij gaan ervanuit dat deze wens ook geldt voor de GR
Waddenfonds.
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Vervolg
Indien u ten aanzien van het Waddenfonds van mening bent dat deelname in het AB van de GR onwenselijk is,
zal invulling worden gegeven aan uw wens om de voortzetting hiervan te beeïndigen. Daarbij merken wij op dat
een wijziging in de samenstelling van het AB alleen mogelijk is wanneer partijen de GR daartoe aanpassen.
Daarnaast zulien de bepalingen die voortvloeien uit de informatieprotocollen en die gekoppeld zijn aan de vier
GR'en, in werking worden gesteld.
Extern betrokkenen
De risicoanalyses zijn opgesteld met behulp van gesprekken met verschillende stakeholders, waaronder de
ambtelijke opdrachtgevers en de (concern)controller(s) van de gemeenschappelijke regelingen.
Nadere toelichting
Op basis van de risicoanalyse wordt een verbonden partij ingedeeld in een risicoprofiel. Verbonden partijen die
op zowel het bestuurlijke vlak ais het financiële vlak 'Laag' scoren én partijen die op één vlak 'Gemiddeld' en op
het andere vlak 'Laag' scoren, worden ingedeeld in het risicoprofiel 1. Verbonden partijen die op beide vlakken
gemiddeld scoren én partijen die op één vlak 'Hoog' en op het andere vlak 'Gemid deld' scoren, worden
ingedeeld in risicoprofiel 2. Ook verbonden partijen die op één vlak 'Laag' en op h et andere vlak 'Hoog' scoren,
worden ingedeeld in risicoprofiel 2. De verbonden partijen die op beide vlakken hoog scoren worden ingedeeld
in risicoprofiel 3. Het risicoprofiel leidt tot een bijpassend informatieprotocol.
Waddenfonds, Prolanderen OV-bureau
Uit de analyses blijkt dat het bestuurlijk en financieel risico tezamen van de GR Waddenfonds, GR Prolander en
GR OV-bureau te kwalificeren is als Laag. Op basis hiervan worden deze partijen ingedeeld in risicoprofiel 1.
Van een verbonden partij binnen risicoprofiel 1 kan worden volstaan met een informatieprotocol met daarin
toezichtinstrumenten die op grond van de Provinciewet en/of de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn
vereist. Dit betreft:
Toestemmingsvereiste voor het oprichten en wijzigen van een gemeenschappelijke regeling en directe
zeggenschap over de inhoud van de regeling ais Provinciale Staten deelnemer zijn in een regeling. Dat
laatste is in een collegeregeling of bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) niet aan de orde.
Gevraagde en ongevraagde verantwoordings- en inlichtingenplicht van de vertegenwoordiger in het
bestuur van de gemeenschappelijke regeling richting Provinciale (én Gedeputeerde) Staten.
Controle via de eigen begroting en jaarrekening en die van de gemeenschappelijke regeling, met de
mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
Onderzoek door de rekenkamer naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het
bestuur van het samenwerkingsverband wanneer twijfels rijzen over de bedr ijfsvoering van de
gemeenschappelijke regeling.
ODG
Uit de risicoanalyse blijkt dat de GR ODG te kwalificeren is als een verbonden partij met een Gemiddeld
risicoprofiel, waar een informatie- en toezichtsprotocol van het tweede niveau bij hoort. Bij risicoprofiel 2 geiden,
boven de genoemde verplichtingen die voortvloeien uit risicoprofiel 1, de volgende aanvullende maatregelen:
Provinciale Staten worden bij de voor- en najaarsnota aanvullend geïnformeerd over de verbonden partij.
De kaderbrief, die de beleidsmatige en financiële kaders voor de nog op te stellen begroting van de partij
bevat, wordt voor zienswijze aan Provinciale Staten voorgelegd.

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
pogachtend,
«deputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.
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