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Geachte heer Dekker, 

Hierbij doen wij u twee exemplaren toekomen van ons rapport van bevindingen naar aanleiding van de 
jaarrekeningcontrole 2010 bij provincie Flevoland. 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

Hoogachtend, 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

H. Boshove RA 
Partner 
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Aan de Provinciale Staten van de provincie Flevoland 
T.a.v. mevrouw K. Stadhouders 
Postbus 55 
8200 AB LELYSTAD 

25 maart 2011 

Referentie: HB/eo202732/30iii48o/sjd/vg 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

U heeft ons voor de nieuwe contractperiode de opdracht gegeven de jaarrekening van de provincie 
Flevoland te controleren. Dat stellen vöj zeer op prijs. De werkzaamheden voor de jaarrekening over 
het boekjaar 2010 zijn nu afgerond. Dit verslag bevat onze belangrijkste bevindingen uit de controle 
van uw jaarrekening. 

Graag maken vnj van deze gelegenheid gebruik u, het college van gedeputeerde staten en de ambtelijke 
medewerkers te bedanken voor de prettige samenwerking en de constructieve houding tijdens onze 
controle. Wij zien er naar uit om in de nieuwe statenperiode goed en constructief met u samen te 
werken. 

Goedkeurende verklaring bij uiv jaarrekening 
Wij hebben een goedkeurende controleverklaring, gedateerd 25 maart 2011, afgegeven bij de 
jaarrekening 2010 van uw provincie. 

In dit accountantsverslag schetsen wij een duidelijk beeld van onze bevindingen. Wij geven graag een 
toelichting op onze rapportage en de door ons uitgevoerde controle in de statenvergadering van 6 april 
2011. Als u nog aanvullende vragen hebt, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet, 
PricewaterhouseCoopers N.V. 

H. Boshove RA 
Partner 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Zuiderzeelaan 53, 8017 JV Zwolle, Postbus 513, 8000 AM Zwolle 
T: 088 792 00 38, F: 088 792 94 61, www.pwc.nl 

'PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N,V, (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V, (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N,V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Professional Services B.V, (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers BV, (KvK 
34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer 
aansprakelijkheidsvoonAiaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op wwwpwcnl treft u 
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1. Onze belangrijkste 
bevindingen 

1. Op basis van de door ons uitgevoerde controle hebben wij een controleverklaring afgegeven met een 
goedkeurend oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid. 

2. De interne beheersing is in ontwikkeling. In 2010 is gewerkt aan het doorvoeren van verbeteringen. 
Doorontwikkeling planning & control, actief inspelen op mogelijke risico's en verbeteringen in de 
beheersorganisatie van de personeelskosten zijn voorbeelden hiervan. Desondanks bestaan nog belangrijke 
aandachtspunten, zoals vergroten van de kwaliteit van de financiële administratie, het uitvoeren van interne 
controles (o.a. op rechtmatigheid) en het verbeteren van beheersingmaatregelen van IT-systemen. In 2011 
dient hier extra prioriteit aan te worden gegeven. 

3. De controle van dejaarrekening is moeizaam verlopen. Met name tijdens de controle opgevraagde 
informatie werd vaak laat of niet volledig opgeleverd. Tevens blijken zowel op het gebied van getrouwheid en 
rechtmatigheid omvangrijke tekortkomingen. De financiële beheersing binnen Flevoland dient aanzienlijk te 
worden verbeterd. 

4. Conform voorgaande jaren is het belangrijkste aandachtspunt inzake rechtmatigheid het naleven van 
inkoop- en aanbestedingsrichtlijnen. Over 2010 zijn tekortkomingen (€ 0,6 min.) en onzekerheden 
(€ 0,1 min.) geconstateerd. In 2010 is actief gewerkt door de afdeling inkoop aan bijvoorbeeld het verbeteren 
van de bewustwording in de organisatie en het afsluiten van raamcontracten. Daarnaast is een adequate 
interne controle uitgevoerd op de naleving van de richtlijnen. Naar onze mening een positieve ontwikkeling, 
waarmee adequaat opvolging wordt gegeven aan een belangrijke bevinding uit voorgaande jaren. Dient in 
2011 een meer gestructureerd vervolg te krijgen. 

5. Flevoland voert periodiek controles uit op naleving van subsidieverordeningen. Belangrijk verbeterpunt is 
de controle op de vaststelling van subsidies. Voor de jaarrekeningcontrole is hier in een laat stadium nog een 
aanvullende controle op uitgevoerd. Hieruit blijkt dat niet in alle gevallen wordt voldaan aan de Algemene 
subsidieverordening (ontbreken van adequate accountantsverklaringen). Middels het toepassen van de 
hardheidsclausule zijn deze subsidievaststellingen alsnog rechtmatig. Wij hebben het college geadviseerd de 
belangrijke procedures aan te scherpen en adequate gestructureerde interne controles in te richten. 

6. In 2010 is door provincie Flevoland verder gewerkt aan het implementeren van risicomanagement in de 
organisatie. Er dienen nog wel diverse stappen te worden gezet. Er wordt nu eerst (doorlopend in 2011) 
gewerkt aan bewustwording bij leidinggevenden. Gezien de uitdaging waar provincie Flevoland (evenals 
andere provincies) voor wordt geplaatst in komende jaren is doorontwikkeling van het risicomanagement 
van groot belang. Ontwikkelingen zoals wijzigingen in het profiel van de provincie, andere kaders voor 
ILG/EHS, decentralisatie van jeugdzorg, bezuinigingen/ombuigingen en toenemende samenwerking met 
derden maken dat adequaat risicomanagement in de volle breedte noodzakelijk is in komende jaren. 

7. De in voorgaande jaren aanwezige onzekerheid ten aanzien van de financiële consequenties van het 
onderzoek van het Ministerie van EZ naar Europese programma's (vorige programmaperiode) is 
afgewikkeld. Het eventuele risico was afdoende toegelicht in de jaarverslaggeving in voorgaande jaren. 
Uiteindelijk is geen sprake van negatieve financiële gevolgen voor Flevoland. Een generieke korting op de 
subsidiabele kosten is opgevangen door het inzetten van aanvullende overcommitteringsprojecten. 

8. Onder de materiële vaste activa zijn aanvullend door de provincie aangekochte gronden Oostvaarderswold 
verantwoord. Hierbij is sprake van risico's. Deels waren deze bekend bij aankoop van de gronden. Deze 
risico's hingen samen met de vergevorderde inzet van het ILG-budget (gehele periode), het ontbreken van 
aanpassing van de normvergoedingen door het Rijk en onduidelijkheid over het vervolg van ILG na 2013. 
Door het gewijzigde kabinetsbeleid en de brief van staatssecretaris Bleeker is het risico toegenomen. 
Vooralsnog gaat het college van GS ervan uit dat de gronden doorgeleverd kunnen worden en dat de gehele 
grondwaarde wordt vergoed. Om deze reden heeft vooralsnog geen afwaardering van deze gronden 
plaatsgevonden. 
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Gezien de onduidelijkheid inzake EHS/ILG, de toelichting op het risico in de jaarverslaggeving en het 
beschikbare weerstandsvermogen van Flevoland kunnen wij hier voor dit moment mee akkoord gaan. Wel 
moet duidelijk zijn dat hier sprake is van een reëel waarderingsrisico. 
Voor PS is van belang bij de vaststelling van de jaarverslaggeving specifiek aandacht te besteden aan deze 
inschatting van het college in dejaarrekening 2010. 

9. Inzake SiSa-Jeugdzorg is sprake van twee bevindingen die gerapporteerd dienen te worden. De aantallen 
LBIO zijn niet betrouwbaar vast te stellen (onzekerheid). Daarnaast bestaat een onzekerheid ten aanzien van 
de te hanteren beginstand van de doeluitkering p e n januari 2010. Het Rijk hanteert een andere beginstand 
dan die door Flevoland gehanteerd in dejaarrekening en SiSa-bijlage. Dit wordt in 2011 nader onderzocht. 

10. Wij hebben het college aandacht gevraagd voor de beheersing van tussenrekeningen. Veel bevindingen uit 
de controle betreffen tekortkomingen in de onderbouwing van opgenomen schulden. 
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2. Uw jaa r reken ing geeft een 
getrouw en rechtmatig beeld 

2.1, Goedkeurende controleverklaring is verstrekt 
In ons dienstverleningsplan hebben v«j afspraken gemaakt over de controle van de jaarrekening 2010 van 
provincie Flevoland. 

Onder voorwaarde dat u de door het college opgestelde jaarrekening 2010 formeel vaststelt zonder wijzigingen, 
hebben wij een goedkeurende controleverklaring afgegeven ten aanzien van de aspecten getrouwheid en 
rechtmatigheid. Deze verklaring is gedateerd op 25 maart 2011. Dit is de datum waarop wij onze controle 
hebben afgerond. 

Wij verzoeken u contact met ons op te nemen als Provinciale Staten de jaarrekening niet ongewijzigd vaststelt. 
In overleg kunnen we dan actie ondernemen. 

2.2, De dekking en de reikwijdte van de controle 
Wij voeren de jaarrekeningcontrole uit om een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de 
jaarrekening als geheel te vormen, zoals bedoeld in artikel 217, tweede lid van de Provinciewet. Het is niet de 
doelstelling van een jaarrekeningcontrole om zekerheid te verschaffen over de kwaliteit van de interne 
organisatie. De controle van dejaarrekening bestaat uit een combinatie van controlewerkzaamheden, 
waaronder risicoanalyse, cijferbeoordelingen, beoordeling van de administratieve procedures en het daarmee 
samenhangende systeem van interne beheersingsmaatregelen en gegevensgerichte controlewerkzaamheden. De 
samenstelling en omvang van die werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van dit oordeel over de 
getrouwheid en rechtmatigheid. 

Tijdens onze controlewerkzaamheden maken wij gebruik van de rapporterings- en goedkeuringstoleranties 
zoals opgenomen in het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten ('BAPG'), tenzij de staten in een 
controleprotocol ten behoeve van de accountant andere controle- of rapporteringstoleranties vaststellen. Dit 
houdt in dat wij een goedkeurende verklaring kunnen afgeven als de geconstateerde fouten minder zijn dan 1% 
(€ 2,6 min.) en de onzekerheden minder zijn dan 3% (€ 7,8 min.) van de totale werkelijke lasten in de 
jaarrekening. Ten opzichte van het vorig boekjaar is het hierbij nieuw dat de tolerantie wordt berekend op basis 
van de totale lasten, inclusief de toevoegingen aan reserves. 

2.3, Enkele bevindingen ten aanzien van uiv SiSa-bijlage 
bij dejaarrekening 

Wij hebben de bijlage bij dejaarrekening 2010 betreffende SiSa-regelgeving gecontroleerd. Wij hebben hierbij 
voor de regeling Jeugdzorg enkele onzekerheden geconstateerd. Voor een uiteenzetting van onze 
controlebevindingen per SiSa-regeling verwijzen wij naar hoofdstuk 7. 

2.4, In 2010 is een negatief resul taat voor reserves 
behaald van € 5,1 min. 

Uit de jaarrekening 2010 van provincie Flevoland blijkt een negatief resultaat voor reserves van € 5,1 min. 
Begroot was een negatief resultaat van € 24,5 min. Per saldo is in 2010 € 9,6 min. onttrokken aan de reserves 
(begroot € 24,4 min.). Hiermee komt het jaarrekeningresultaat na reservemutaties uit op € 4,5 min. tegen een 
begroot resultaat van nihil. 

De verschillen ten opzichte van de begroting zijn door het college van Gedeputeerde Staten in de jaarrekening 
op hoofdlijnen toegelicht. Hierbij wordt een analyse gepresenteerd van de verschillen tussen begroting en 
werkelijke realisatie voor zowel de lasten als de baten. 
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Tevens wordt middels een overzicht inzicht geboden in de afwijkingen die het rekeningresultaat 2010 bepalen. 
Het verschil tussen de begroting en de werkelijke realisatie wordt met name veroorzaakt door onderuitputting 
op het PMJP (o.a. aantal projecten niet beschikt), een niet-bestede bijdrage van Rijkswaterstaat voor EHS-
compensatie (€ 23,3 min.) en lagere bijdragen aan IFA-projecten (€ 6,2 min.). 

Bovengenoemde onderuitputtingen hebben tot gevolg gehad dat ook aanzienlijk minder onttrekkingen aan de 
reserves zijn doorgevoerd (€ 14,8 min.). 

De analyse in dejaarrekening op hoofdlijnen biedt naar onze mening voldoende inzicht op de afwijkingen. Wel 
kennen wij hierbij een aantal aanbevelingen: 
> Kwantificeren van toelichtingen. In de huidige analyse wordt melding gemaakt van onderuitputting op de 

lasten gefinancierd uit de BDU en lagere lasten voor projecten in het kader van Europese programma's. 
Hierbij wordt geen inzicht geboden in de omvang en onderliggende redenen van de onderuitputting. 

> Er wordt een overzicht weergegeven met daarin de verschillen die het rekeningresultaat bepalen. Dit is een 
financiële opsomming. De leesbaarheid van de financiële analyse zou verbeteren door een korte concrete 
toelichting op de achterliggende reden van de afwijking. Nu dient hiervoor te worden gezocht in de 
toelichting op de programma's. 

Wij hebben het college geadviseerd de toelichting in dejaarrekening op deze aspecten te verbeteren. 

2.5. Belangrijke schattingen van het college 
Bij het opmaken van de jaarrekening maakt het college van Gedeputeerde Staten schattingen. Wij hebben deze 
managementschattingen geëvalueerd in het kader van de accountantscontrole. Het betreft in het bijzonder: 
> Afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa; 
> Waardering van de deelnemingen; 
> Waardering van debiteuren; 
> Waardering gronden Oostvaarderswold; 
> De bepaling en onderbouwingen van de verplichtingen en enkele kortlopende schulden; 
> De omvang en toereikendheid van de voorzieningen; 
> De inschatting van niet-kwantificeerbare risico's. 

Wij stemmen in met de toegepaste waarderingsgrondslagen en de door het college gemaakte afwegingen en 
schattingen, onder verwijzing naar de in dit verslag specifiek benoemde onderdelen (met name ILG/EHS). 

2.6. Grondslagen voor waarder ing en resultaatbepaling 
niet gewijzigd 

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn in vergelijking met vorig boekjaar niet gewijzigd. De 
gehanteerde grondslagen zijn passend voor de financiële verslaggeving van provincie Flevoland. 

2.7. Wij hebben controleverschillen geconstateerd 
Tijdens onze controlewerkzaamheden hebben wij een aantal controleverschillen geconstateerd. 
Een fout is materieel als kennis daarvan de (economische) beslissingen en/of acties die gebruikers op basis van 
dejaarrekening nemen, zou hebben beïnvloed. Materialiteit op zich is een onderdeel van de professionele 
oordeelsvorming. 

Bij de provincie wordt de materialiteit bepaald door 1% te nemen van de totale lasten (inclusief mutatie 
reserves; dit is met ingang van 2010 nieuw op basis van aanvullende richtlijnen vanuit het platform 
rechtmatigheid). Onze werkzaamheden zijn erop gericht een redelijke mate van zekerheid te verschaffen. Die 
zekerheid houdt in dat kwantitatief of kwalitatief materiële fouten tijdens de accountantscontrole worden 
gesignaleerd. 

Wij hebben in het overzicht hierna alle verschillen gerapporteerd die wij tijdens onze controle hebben 
geconstateerd boven een bedrag van € 0,26 min. (materialiteit jaarrekeningcontrole is € 2,6 min.). 

Provincie Flevoland, 25 maart 2011 

Pagina 7 van 22 



G e t r o u w h e i d 
Evenals in voorgaande jaren is een controle op getrouwheid van de jaarrekening van de provincie Flevoland 
uitgevoerd. Op basis van de door ons uitgevoerde controle inzake getrouwheid hebben wij de volgende 
(controle)bevindingen: 

T e k o r t k o m i n g e n / f o u t e n 

Onttrekking aan de reserve frictiekosten zonder begrotingswijziging reeds verwerkt in de 
iaarrekenine ("niet conform BBV) 
Overlopende passiva te hoog verantwoord 

To taa l t e k o r t k o m i n g e n / f o u t e n 

Indien PS de jaarrekening 2010 vaststelt, wordt hiermee een begrotingswijziging alsnog formeel 
vastgesteld. Hiermee zou de bevinding inzake onttrekking aan de reserve frictiekosten vervallen 

To t aa l t e k o r t k o m i n g e n / f o u t e n n a ongewijz igde vas t s te l l ing PS j a a r r e k e n i n g 2010 

Or izeke rheden 

Doeluitkering BDU mogelijk te laag verantwoord 
Beginstand doeluitkering Jeugdzorg mogelijk niet juist c.q. volledig verantwoord 

To taa l o n z e k e r h e d e n 

€ 0,55 min. 

€ 1,00 min. 

€ 1,55 m i n . 

e 0,55 min. -/-

€ 1,00 m i n . 

€ 0,65 min. 
P.M. 

€ 0 ,65 + PM 

In bovenstaande tabel (alsmede in tabel rechtmatigheid) wordt specifiek ingegaan op de begrotingswijziging 
(inzet frictiekosten en dekking vanuit specifiek doorvoor bestemde reserve). Deze wijziging is abusievelijk niet 
door GS ter besluitvorming aan PS aangeboden. Het betreft een onttrekking aan een reserve conform de kaders 
die PS en GS hebben vastgelegd. GS hebben deze begrotingswijziging alsnog verwerkt in de jaarverslaggeving 
2010 en vragen PS tegelijk met het vaststellen van de jaarverslaggeving deze aanpassing alsnog te bekrachtigen 
(zie verder toelichting in hoofdstuk 4). Formeel is sprake van een getrouwheid- en rechtmatigheidfout. Indien 
PS de aanpassing bekrachtigt vervalt de fout. Dit hebben wij in de beide tabellen expliciet als zodanig toegelicht. 

In het kader van onze jaarrekeningcontrole is het onze inschatting dat de fouten en onzekerheden minder dan 
1% respectievelijk 3% bedragen. De hiervoor genoemde aanpassing van de begroting heeft daarop geen 
bepalende invloed. Derhalve geven wij voor het onderdeel getrouwheid een goedkeurend oordeel. In hoofdstuk 
4 geven wij een nadere toelichting op bovenstaande geconstateerde tekortkomingen en onzekerheden. 
Genoemde bevindingen zijn ongesaldeerd tevens tekortkomingen en onzekerheden bij rechtmatigheid. 

Rechtmatiglieid 
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken en de door ons uitgevoerde werkzaamheden hebben wij de volgende 
tekortkomingen (fouten en onzekerheden) ten aanzien van het aspect rechtmatigheid geconstateerd: 

T e k o r t k o m i n g e n / f o u t e n 
Tekortkomingen bij het naleven van Europese aanbestedingsrichtlijnen 

Tekortkomingen/fouten getrouwheid zijn in het kader van rechtmatigheid ook een 
tekortkoming 

To taa l t e k o r t k o m i n g e n / f o u t e n 

Indien PS de jaarrekening 2010 ongewijzigd vaststelt, vervalt hiermee een bevinding 

To taa l t e k o r t k o m i n g e n / f o u t e n n a vas t s te l l ing d o o r PS j a a r r e k e n i n g 2010 

O n z e k e r h e d e n 

Onzekerheden ten aanzien van het naleven van Europese aanbestedingsrichtlijnen 

PM-onzekerheid voor getrouwheid is in het kader van rechtmatigheid ook onzekerheid 

To taa l o n z e k e r h e d e n 

€0,60 min. 
€1,55 min. 

€2 ,15 m i n . 

€ 0,55 7 -
€ 1,60 m i n . 

e 0,11 min. 

€ 0,65 min. + PM 

€ 0,76 m i n . + PM 

De omvang van de tekortkomingen en onzekerheden blijft onder de door PS vastgestelde toleranties van 1% 
voor fouten (€ 2,6 min.) c.q. 3% voor onzekerheden (€ 7,8 min.). De post inzake de frictiekosten (zie toelichting 
hiervoor) heeft hierop geen doorslaggevende invloed. Derhalve hebben wij op het aspect rechtmatigheid en 
getrouwheid een goedkeurende controleverklaring afgegeven. In hoofdstuk 5 gaan wij in op deze bevindingen. 

Provincie Flevoland, 25 maart 2011 

Pagina 8 van 22 



3* Interne beheersing 

3,1, Uw interne beheersing is in ontwikkeling 
In december hebben wij onze managementletter aan de directie uitgebracht over 2010. Ten aanzien van de 
interne beheersing constateren wij dat provincie Flevoland in 2010 werkt aan verbeteringen. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

> Het verder uitvoeren van interne audits; 
> Er is een planning- & controlkalender opgesteld, waarmee duidelijkheid en inzicht wordt geboden in het 

planning- & controlproces. Met een projectgroep is gewerkt aan het in kaart brengen van het planning- & 
controlproces, het signaleren van knelpunten en het ondernemen van vervolgacties. Op basis hiervan 
worden gericht verbeteringen aangebracht in het proces; 

> Op meerdere intern geconstateerde risico's worden acties ondernomen, zoals de beheersing van het 
personeelsbudget en het doorontwikkelen van risicomanagement in de organisatie. 

> Gedurende het jaar wordt meer geanticipeerd op ontwikkelingen die mogelijk impact kunnen hebben op de 
jaarrekening. Deze punten worden nu regelmatig met ons afgestemd. Dit voorkomt veelal discussies bij de 
jaarrekeningcontrole. 

> Er is een monitor bevindingen accountant opgezet. Op basis hiervan wordt de opvolging van de 
geconstateerde aandachtspunten op een gestructureerde vrijze gemonitord. 

> Het doorvoeren van verbeteringen in de interne beheersorganisatie rondom het personeelsbudget. Dit ten 
aanzien van het proces rondom begrotingsaanpassingen als ook in de processen rondom de inzet van en 
sturing op de personele kosten (op totaalniveau en op afdelingsniveau). In 2010 is inmiddels gewerkt aan 
het treffen van structurele verbetermaatregelen in de provinciale processen. Deze processen zijn nader 
uitgewerkt en zijn per 1 januari 2011 geïmplementeerd. Naar verwachting bestaat hiermee een goede basis 
voor een verbeterde interne beheersing. Wel is het belangrijk om de daadwerkelijke werking van de 
procedures periodiek te toetsen. 

Desondanks bestaan nog diverse belangrijke aandachtspunten in de interne beheersing die opvolging behoeven. 
In enkele gevallen betreffen dit aandachtspunten die reeds enkele jaren bestaan. Onderstaand enkele 
belangrijke aandachtspunten: 

> Het meer gestructureerd uitvoeren van een interne controle op de naleving van Europese 
aanbestedingsrichtlijnen. In 2010 is verder gewerkt aan het implementeren van verbetermaatregelen in het 
inkoopproces. Daarnaast is de interne controle op de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen 
verder ontwikkeld. Hierbij is de controle meer risicogericht ingestoken. Dit is een positieve ontwikkeling. 
Nu dient de volgende stap te worden gezet door het frequent en consequent gedurende het jaar uitvoeren 
van de interne controle. Op basis hiervan kan tijdig actie worden ondernomen op mogelijke structurele 
tekortkomingen; 

'y In het kader van de controle op rechtmatigheid wordt een interne controle uitgevoerd op de naleving van de 
provinciale subsidieverordeningen. Gebleken is dat alleen een interne controle wordt uitgevoerd op de 
toekenning van subsidies. Op de vaststelling van subsidies wordt geen interne controle uitgevoerd, terwijl 
hier mogelijk belangrijke risico's liggen (bijvoorbeeld het ten onrechte niet lager vaststellen van een 
subsidie). Voor de jaarrekeningcontrole 2010 is nu achteraf een aanvullende controle uitgevoerd. Deze 
controle dient echter meer gestructureerd en tijdig te worden uitgevoerd gedurende het boekjaar. Hierdoor 
is het mogelijk om eventuele verbeteringen reeds gedurende het boekjaar door te voeren; 

> Het treffen van verbetermaatregelen ten aanzien van de algemene beheersmaatregelen geautomatiseerde 
systemen; 

> Begrotingsvrijzigingen worden na verwerking doorgevoerd in de financiële applicatie. Per statenvoorstel 
wordt een eventuele begrotingswijziging toegevoegd. Het is van belang dat intern voldoende gewaarborgd 
wordt dat de begrotingswijzigingen juist en volledig in de financiële applicatie worden verwerkt. Dit betreft 
naar onze mening een belangrijk aandachtspunt, mede om de juiste stand van de begroting in de 
jaarrekening te waarborgen. 

Wij hebben het college geadviseerd in 2011 opvolging te geven aan deze aandachtspunten. Dit in combinatie 
met de verdere ontwikkeling van de organisatie (verder in control komen). 
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3'2, Proces van de controle verliep moeizaam 
Het proces van onze controlewerkzaamheden is moeizaam verlopen. Opgevraagde informatie betreffende 
jaarrekeningposten, maar ook ten aanzien van SiSa-regelingen, was tijdens onze controlewerkzaamheden vaak 
laat en niet volledig beschikbaar. Dit naar wij hebben begrepen mede als gevolg van een onderbezetting bij de 
afdeling financiën. Wij zullen het proces concreet evalueren met de ambtelijke organisatie en op basis hiervan 
nadere afspraken maken om tot een verbetering van het verantwoordingsproces te komen. Deze verbeterpunten 
zullen worden betrokken in het reeds door het college ingezette traject om de financiële functie kwalitatief 
verder te verbeteren, inclusief het inrichten van adequate interne controles in de organisatie. Wij 
onderschrijven het belang van deze kwaliteitsslag. 

3.3, Aandachtspunten in uu) IT-omgeving 
Op grond van artikel 2:393 üd 4 BW besteden wij in ons rapport van bevindingen aandacht aan de bevindingen 
met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. In onze 
managementletter hebben vrij aan het college enkele bevindingen gerapporteerd ten aanzien van de beheersing 
van autorisaties in het financiële pakket en enkele aandachtspunten ten aanzien van de algemene 
beheersmaatregelen rondom geautomatiseerde systemen. 

Uit de beoordeling van uw IT-omgeving blijkt dat Flevoland een aantal belangrijke aandachtspunten kent die 
reeds enkele jaren openstaan. In 2010 zijn reeds enkele verbeteracties ingezet om tot een verbeterde interne 
beheersing van de IT-omgeving te komen. Aandachtspunten zijn onder andere het ontbreken van een IT 
uitwijkvoorziening, het ontbreken van een gestructureerde procedure voor het toekennen van autorisaties in de 
financiële applicatie en het ontbreken van een actueel continuïteitsplan. Het college heeft ons medegedeeld 
concrete acties te zullen ondernemen, zodat geconstateerde aandachtspunten worden opgevolgd. 

3.4, Flevoland nog niet actief met horizontaal toezicht 
Landelijk zien wij de ontwikkeling dat veel overheden overgaan tot het maken van afspraken met de 
belastingdienst (horizontaal toezicht) en het inrichten van een tax control framework in de organisatie. Naar wij 
hebben vernomen bestaan bij Flevoland nog geen concrete ontwikkelingen op dit gebied. Wel hebben wij het 
college gewezen op het belang van het verbeteren van fiscale processen in de organisatie. Met name het 
vergroten van fiscale kennis in de organisatie is hierbij van belang, bijvoorbeeld op het gebied van loonbelasting 
en btw/BCF. Door het vergroten van de kennis ontstaat een verbeterde signaleringsfunctie van mogelijke 
kansen en risico's op dit gebied, wat voor een fiscale beheersing essentieel is. 

3.5, Geen aanwijzingen van f raude tijdens onze controle 
van dejaarrekening 2010 

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust bij het 
college van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten ziet erop toe dat het college hiertoe adequate procedures 
volgt en actie onderneemt als daartoe aanleiding bestaat. Als uw accountant hebben wij de 
verantwoordelijkheid om risico's van fraude te herkennen, voor zover deze risico's kunnen leiden tot materiële 
fouten in dejaarrekening. 

Tijdens onze controle van dejaarrekening 2010 zijn ons geen aanwijzingen van fraude gebleken. 
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4. Wat ons verder is opgevallen 
Uiteraard mag u van ons als accountant meer verwachten dan dat wij alleen de jaarcijfers controleren. Wij 
brengen immers de nodige tijd door binnen uw organisatie en wij komen bij organisaties die vergelijkbaar zijn 
met provincie Flevoland. In dit hoofdstuk geven wij aan wat ons tijdens onze werkzaamheden verder is 
opgevallen binnen uw organisatie. 

4.1, Risicomanagement: de volgende stap zetten 
In 2010 is gewerkt aan het verder ontwikkelen van risicomanagement. Stap voor stap wordt gewerkt aan 
implementatie in de organisatie. De actiepunten richten zich in de eerste plaats op bewustwording bij het 
management. Dit door het organiseren van trainingen, het bieden van begeleiding en het opstellen van een 
leidraad. In de komende jaren zal deze ontwikkeling verder worden doorgezet, dit in combinatie met het verder 
in control komen van de organisatie. Naar onze mening zijn er nog diverse stappen te zetten door Flevoland. 
Flevoland dient verder in control te komen. Wel zijn inmiddels diverse positieve stappen ingezet. Nu is het zaak 
om de volgende stap te zetten. 

De paragraaf weerstandsvermogen is in 2010 verder ontwikkeld. Gewerkt is aan het verder kwantificeren van 
de risico's en het weergeven van de actuele status van in de begroting opgenomen risico's. Hierbij is een andere 
methodiek gekozen ten opzichte van dejaarrekening 2009. Daarom wordt in de paragraaf met name een 
vergelijking gemaakt met de begroting 2011 en de begroting 2010. 

Uit de paragraaf weerstandsvermogen blijkt dat de weerstandscapaciteit per eind 2010 € 71.139.000 bedraagt 
(eind 2009 € 70.489.000). In de paragraaf worden nieuwe reserveringen weergegeven en daarnaast ook risico's 
waarvan de impact is verhoogd, dit in vergelijking met de begroting 2011. Op basis van een kwantificering van 
de geconstateerde risico's bedraagt het benodigde weerstandsvermogen € 27,6 min. Ten opzichte van 2009 
bedraagt dit een stijging van € 8,7 min. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van het potentiële 
risico voor Oostvaarderswold met € 5,2 min. 

Op basis van de paragraaf weerstandsvermogen lijkt het aanwezige weerstandsvermogen voldoende. Wel blijkt 
uit de toelichting dat de algemene reserve onder de minimale grens is gekomen van 5% van de lasten. In 2011 
zullen hiertoe maatregelen worden genomen om de reserve weer aan te vullen. 

4.2, De kwaliteit en leesbaarheid van dejaarrekening 
2 0 1 0 

Kwaliteit toelichtingen en analyses p e r p r o g r a m m a 
In uw jaarstukken maakt u conform het BBV onderscheid in het jaarverslag en dejaarrekening. In het 
jaarverslag hebt u de programmaverantwoording opgenomen en in dejaarrekening de programmarekening. 
Volgens het BBV zit het onderscheid tussen de programmaverantwoording en de programmarekening onder 
andere in de volgende punten: 

> In de programmaverantwoording wordt aangegeven in welke mate doelstellingen gerealiseerd zijn, in de 
programmarekening alleen begrote en gerealiseerde baten en lasten per programma; 

> In de programmarekening dienen afwijkingen tussen begrote en gerealiseerde baten en lasten verklaard te 
worden, in de programmaverantwoording hoeven alleen de gerealiseerde baten en lasten opgenomen te 
worden. 

In uw jaarstukken 2010 worden in de programmaverantwoording de afwijkingen tussen begrote en 
gerealiseerde baten en lasten per programma opgenomen en toegelicht. Alhoewel uw jaarrekening daarmee niet 
geheel voldoet aan de formele vereisten van het BBV, zijn wij van mening dat deze indeling de 
informatiewaarde van de jaarstukken ten goede komt. Hiermee wordt de realisatie van beleidsdoelstellingen 
(inhoud) beter gekoppeld aan de financiële afwijking. 
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Kwaliteit toelichtingen en analyses per programma wisselend 
Wij constateren dat de analyses van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en werkelijk 2010 over het 
algemeen van wisselend niveau zijn. 

In de afgelopen jaren heeft Flevoland gewerkt aan het verbeteren van de opzet van de 
programmaverantwoording. Hierbij zijn duidelijke kwaliteitsslagen gemaakt. Per programma wordt op een 
gestructureerde wijze inzicht geboden in gerealiseerde prestaties, dit in combinatie met de thema's, het PMJP 
en andere projecten. Daarnaast wordt een financiële analyse gegeven van de gerealiseerde afwijkingen tussen 
de begroting en de jaarverslaggeving. De kwaliteit van de financiële analyses is nog wisselend van aard. Er 
wordt in veel gevallen duidelijk een koppeling gelegd met de inhoudelijke realisatie. De toelichtingen kunnen 
echter nog concreter en beknopter worden weergegeven. Dit komt de leesbaarheid van de toelichting naar 
verwachting ten goede. 

Kwaliteit ana lyse van personeelskosten 
In de jaarrekening wordt in onderdeel 3 "bedrijfsvoering" een analyse opgenomen op de werkelijk gerealiseerde 
lasten in relatie tot de begrote lasten. Hieruit blijkt dat in 2010 € 0,04 min. minder kosten zijn gemaakt dan 
begroot. Wel blijkt een overschrijding van de begrote personeelskosten met € 0,36 min. Hierop is een zeer 
globale analyse weergegeven. Naar onze mening is, conform voorgaande jaren, de toelichting op de 
ontwikkeling van de personeelskosten zeer beperkt. Mede door de omvang van de kostenpost voor de provincie 
(circa € 36 min.) is het naar onze mening wel van belang om een goede kwalitatief deugdelijke analyse op de 
ontwikkelingen van deze lasten in de jaarverslaggeving op te nemen. Dit om adequate stuurinformatie voor PS 
te presenteren. 

4,3, Dejaarrekening nader bekeken 
In deze paragraaf geven wij een korte toelichting op de naar onze mening opvallende posten in uw jaarrekening. 

Gronden Oostvaarderswold 
Onder de materiële vaste activa is voor € 8,7 min. aan gronden Oostvaarderswold gepresenteerd. Op 27 mei 
2010 hebben Provinciale Staten besloten tot voorfinanciering van de grondaankopen Oostvaarderswold in 2010 
tot een maximum van € 20,9 min. In totaal heeft Flevoland € 8,7 min. ten laste van eigen middelen 
voorgefinancierd. De opzet is deze gronden te verwerven, in te richten en daarna in te zetten voor ILG/EHS en 
uiteindelijk ten laste van een rijksbijdrage (ILG of eventueel aanvullende rijksbijdrage) te brengen of door te 
verkopen aan Staatsbosbeheer. 

Flevoland heeft de gronden met eigen middelen voorgefinancierd. De gronden zijn op eigen naam gekocht. Op 
basis hiervan heeft Flevoland de gronden in dejaarrekening onder de materiële vaste activa gepresenteerd. 

In 2010 is ten aanzien van het ILG de vooraf bepaalde Mid Term Review (MTR) per provincie uitgevoerd. De 
intentie bestond om bij de behandeling van MTR tussen Rijk en provincies ook nieuwe afspraken te maken over 
geconstateerde aandachtspunten binnen het ILG. Bijvoorbeeld over de normvergoedingen voor aankoop en 
inrichting, die voor veel provincies (aanzienlijk) lager zijn dan de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden. 
Als gevolg van de val van het kabinet, de verkiezingen en de lange formatieperiode heeft dit niet 
plaatsgevonden. 

Het nieuwe kabinet heeft een andere visie op het EHS en ILG. Staatssecretaris Bleeker heeft namens het 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op 20 oktober 2010 een brief verzonden aan alle 
provincies waarin gemeld wordt dat nieuw aangegane verplichtingen en aankopen voor Robuuste 
Verbindingszones en Recreatie om de Stad na deze datum niet meer in aanmerking komen voor financiering uit 
het ILG-budget. 

Deze genoemde ontwikkelingen hebben tot gevolg dat extra risico's zijn ontstaan ten aanzien van de verwerking 
van de grondaankopen, de voorfinanciering en de doorlevering van gronden, zowel ten aanzien van het 
reguliere ILG-budget als ook specifiek ten aanzien van de ingezette eigen middelen van provincie Flevoland. 
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Landelijk loopt op dit moment overleg tussen Rijk en provincies over onder meer het ILG-budget, de voortgang 
van de realisatie daarvan tot 20 oktober 2010, de afgrenzing en definiëring van aangegane verplichtingen, de 
consequenties voor de provincies met betrekking tot aankopen vanuit eigen middelen, consequenties voor 
aangekochte - nog niet ingerichte - gronden, de nieuwe invulling van het EHS/ILG na 20 oktober 2010 voor de 
lopende periode. Daarnaast zal op termijn duidelijkheid moeten ontstaan over nieuw beleid na de huidige ILG-
periode. Dit leidt tot de nodige onzekerheid bij provincies over de inzet van het ILG en aangegane 
verplichtingen. 

Ten aanzien van de gronden die met eigen middelen zijn aangekocht geldt daarnaast aanvullend 
onduidelijkheid of deze gronden uiteindelijk kunnen worden ingezet ten behoeve van ILG/EHS. Door het 
college van GS is ingeschat dat sprake is van een reële mogelijkheid de met eigen middelen aangekochte 
gronden alsnog ten laste van het ILG-budget te brengen, dan wel de gronden te verkopen zonder dat sprake is 
van verlies ten opzichte van de huidige boekwaarden. Tegelijkertijd wordt door het college van GS ook 
vastgesteld dat hieraan wel een reëel risico is verbonden (zie ook paragraaf weerstandsvermogen). 

Deze onzekerheden zullen naar verwachting mogelijk toekomstige effecten hebben op de omvang van de ILG-
c.q. PMJ-budgetten. Mogelijk zullen aanvullende provinciale middelen moeten worden toegekend om de 
voorgefinancierde gronden te kunnen inrichten en doorleveren. 

Vooralsnog is door het college van GS gekozen om geen afwaardering op de gekochte gronden door te voeren. 
Enkele andere provincies hebben hier voorzichtigheidshalve wel voor gekozen. De ontstane onzekerheden zijn 
door provincie Flevoland adequaat toegelicht in dejaarrekening en in de paragraaf weerstandsvermogen. Op dit 
moment bestaat geen duidelijkheid over de ontwikkeling van de discussie tussen Rijk en provincies over 
EHS/ILG en de mogelijke financiële consequenties daarvan voor provincie Flevoland. Gezien dit gebrek aan 
duidelijkheid, de inschatting van het college van GS en de (op hoofdlijnen) toegelichte onzekerheid in 
jaarrekening en paragraaf weerstandsvermogen kunnen vrij instemmen met de huidige verwerkingswijze in de 
jaarrekening. Duidelijk mag zijn dat deze onzekerheden een aanzienlijk potentieel effect op het 
weerstandsvermogen van provincie Flevoland hebben. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt hierbij 
gerekend met een inschatting van 25% van de maximale grondverwerving (€ 20,9 min.), in totaal € 5,2 min. 

Het college heeft ons medegedeeld de ontwikkelingen rondom het ILG en de EHS-gronden adequaat te blijven 
monitoren. Daarnaast wordt proactief overleg gevoerd (door de provincie afzonderlijk alsmede gezamenlijk 
vanuit het IPO) met het Rijk omtrent de toekomstige invulling van de regeling en gevolgen voor de provincie 
Flevoland. 

Verstrekking lening a a n Stichting IJsselmeerziekenhuizen 
Op basis van een in 2008 opgesteld reddingsplan om het voortbestaan van de ziekenhuizen Lelystad en 
Emmeloord mogelijk te maken, is in 2009 door provincie Flevoland een achtergestelde lening aan Stichting 
IJsselmeerziekenhuizen verstrekt voor € 2 min. Deze lening zal in drie jaarlijkse termijnen worden afgelost 
vanaf 31 december 2012. 

Naast provincie Flevoland hebben ook de gemeente Lelystad, het Ministerie van VWS en de Nederlandse 
Zorgautoriteit steun geleverd. Gezien de financiële situatie van het ziekenhuis is in 2009 de gehele 
achtergestelde lening door Flevoland uit voorzichtigheid voorzien. De huidige inzichten in de financiële situatie 
per 31 december 2010 van Stichting IJsselmeerziekenhuizen zijn niet gewijzigd. Derhalve is de lening per 
31 december 2010 nog geheel voorzien. Wij kunnen gezien de mogelijke risico's en de financiële situatie van de 
stichting instemmen met deze verwerkingswijze. 

Wij hebben het college wel geadviseerd de financiële situatie van de stichting periodiek te monitoren. De 
getroffen voorziening voor deze lening dient, indien nodig, tijdig te worden bijgesteld. 

Deelneming Omala NV/CV 
Een van de speerpunten van provincie Flevoland is de ontwikkeling van luchthaven Lelystad. In 2009 heeft 
provincie Flevoland voor een bedrag van € 25.000 aandelen verworven in NV Omala. Dit betreft een 
samenwerkingsverband tussen de provincie en de gemeenten Lelystad en Almere waarbij alle 3 partijen voor 
een gelijk deel (33,33%) participeren. De N.V. Omala is opgericht om de ontvrikkeling van een bedrijventerrein 
rondom de luchthaven Lelystad mogelijk te maken. 
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Hiertoe zal naar verwachting een grondexploitatie worden opgesteld in een CV die in 2011 zal worden opgericht. 
De NV zal als beherend vennoot optreden, waarbij provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad en Almere als 
stille vennoten participeren. 

Door de provincie is aan NV Omala in 2010 een lening verstrekt voor een bedrag van € 1 min. Naar verwachting 
zullen in de komende jaren ook aanzienlijke kapitaalstortingen in en financieringen aan de NV plaatsvinden. 
Flevoland verwacht op basis van het ondernemingsplan, de cashflowoverzichten en de huidige financiële 
situatie positieve resultaten op de deelneming te behalen. Op basis van dit meerjarenperspectief beschouwt 
Flevoland de verstrekte lening als volledig inbaar. Hiermee kunnen wij instemmen. 

Mede gezien de huidige marktomstandigheden (markt voor bedrijventerreinen) en onzekerheden rondom de 
ontwikkeling van Luchthaven Lelystad adviseren vrij conform voorgaand jaar in de komende jaren de 
ontwikkelingen rondom NV Omala adequaat te monitoren. 

In terne beheersing tussenrekeningen 
Uit de jaarrekeningcontrole zijn een aantal bevindingen gebleken ten aanzien van de tussenrekeningen (o.a. 
overlopende activa en overlopende passiva). Deze bevindingen zijn gecorrigeerd in dejaarrekening 2010. Wij 
hebben het college wel geadviseerd de interne beheersing van de tussenrekeningen aanzienlijk te verbeteren. 
Aandachtspunten zijn hierbij het periodiek uitzoeken van de tussenrekeningen en het periodiek opvragen en 
expliciet toetsen van de onderbouwingen van tussenrekeningen. Het college heeft ons medegedeeld in 2011 
concrete acties in te zetten om de beheersing aanzienlijk te verbeteren. 

Nog te ontvangen bedragen doeluitkeringen (overlopende act iva) 
Met ingang van 2010 worden alle SiSa-regelingen verantwoord conform het baten- en lastenstelsel (vorig jaar 
ook nog via kasstelsel). De effecten van de overgang van verantwoordingsstelsel zijn in 2010 in de SiSa-bijlage 
verantwoord onder afzonderlijke indicatoren, zogenaamde overgangsindicatoren. 
Op basis van correspondentie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dienen 
de uitgaven die in de SiSa-bijlage zijn verwerkt onder de overgangsindicatoren, in dejaarrekening als vordering 
op het Rijk te worden gepresenteerd. Deze uitgaven komen derhalve niet ten laste van de aan de creditkant 
gepresenteerde doeluitkeringen c.q. voorzieningen. Flevoland heeft deze verwerkingswijze adequaat verwerkt in 
dejaarrekening 2010. 

Onttrekking reserve frict iekosten niet begroot 
De reserve frictiekosten bedraagt per jaareinde € 0,2 min. In 2010 is € 0,7 min. onttrokken aan de reserve. 
Hiervan is echter € 0,55 min. niet formeel begroot. Gedurende 2010 is binnen Flevoland de methodiek voor het 
indienen van begrotingswijzigingen gewijzigd. In voorgaande jaren werd een verzamelwijziging ingediend ter 
vaststelling door de Staten. In 2010 is overgegaan op het vaststellen van een individuele begrotingswijziging in 
combinatie met een statenvoorstel. Bij de overgang van systematiek is (zo bleek bij het opstellen van de 
jaarrekening 2010) per abuis een begrotingswijziging voor de reserve frictiekosten niet voorgelegd aan de 
Staten (€ 0,55 min.). 

Door de Staten is de aanwending van de reserve frictiekosten middels de nota reserves en voorzieningen 2007 
toegekend aan het college. Bij aanwending wordt dit middels een (technische) begrotingswijziging aan de Staten 
voorgelegd, zodat de aanwending daadwerkelijk in de jaarrekening (en begroting) kan worden verwerkt (eis van 
het BBV). In dejaarrekening 2010 heeft het college deze begrotingswijziging alsnog doorgevoerd, vooruitlopend 
op vaststelling van dejaarrekening door de Staten. Met deze wijziging zijn de lasten op het themaonderdeel 6.5. 
onvoorzien en stelposten verhoogd met € 0,55 min. en tevens de onttrekking aan de reserve frictiekosten 
begroot. GS verzoekt PS om deze wijziging alsnog te autoriseren, tegelijk met het vaststellen van de 
jaarverslaggeving 2010. Dit is door het college ook opgenomen in de toelichting van dejaarrekening en in het 
statenvoorstel bij de jaarrekening. 

Zonder vaststelling door de Staten van de begrotingswijziging hebben wij dit op voorhand als controlebevinding 
aangemerkt (€ 0,55 min. tekortkoming), dit vanwege aanpassing van de begroting en de invloed daarop op 
resultaat en analyses alsmede het verwerken van een onttrekking aan de reserve van een niet begroot bedrag. 
Dit is conform het BBV niet toegestaan. Als de Staten bij de vaststelling van de jaarrekening deze wijziging 
autoriseren dan wordt de begrotingswijziging alsnog formeel vastgesteld. Hiermee zou deze tekortkoming 
vervallen (zie hoofdstuk 2 voor verwerking in tabel getrouwheid en rechtmatigheid). 
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Toevoegingen en ont t rekkingen reserves 
Wij hebben vastgesteld dat de toevoegingen aan de reserves via resultaatbestemming zijn verwerkt in de 
reserves. 

Doeluitkering EPT te hoog veran twoord 
Onder de doeluitkeringen is € 1,2 min. verantwoord voor de doeluitkering EPT (Europese programma's). 
Aan deze verkregen bijdrage ter verevening van de effecten van het Btw compensatiefonds voor Europese 
programma's is geen terugbetalingsverplichting verbonden. Naar verwachting zal maximaal € 0,2 min. nog 
ingezet worden voor een nog in te dienen eindafrekening voor het Europese programma Interreg. Derhalve kan 
het restant van € 1 min. vrijvallen. Dit is door ons als tekortkoming aangemerkt. Zie ook hoofdstuk 2. 

Onzekerheid doeluitkering BDU 
Onder de overlopende passiva worden (conform het BBV) de vooruitontvangen doeluitkeringen verantwoord. 
De doeluitkering BDU bedraagt per ultimo 2010 € 45,2 min. De BDU wordt jaarlijks via de SiSa-bijlage 
verantwoord richting het Rijk. Uit de SiSa-bijlage blijkt een resterende doeluitkering van circa € 45,8 min. Dit 
betekent dat per saldo een verschil bestaat van circa € 0,6 min. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van dit 
verschil. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de stand in de jaarrekening aangevuld dient te worden met 
€ 0,6 min. Een andere mogelijkheid is dat nog kosten in de SiSa-bijlage dienen te worden uitgevoerd. 
Dit dient nog nader te worden onderzocht. Wij hebben dit als PM-onzekerheid in de controle aangemerkt. 
Tevens hebben wij het college aangegeven dat het verschil in 2011 dient te worden uitgezocht en te worden 
gecorrigeerd in dejaarrekening 2011. Zie ook hoofdstuk 2. 

Beginstand doeluitkering Jeugdzorg onzeker 
Uit de controle van de SiSa-bijlage 2010 is gebleken dat onduidelijkheid bestaat over de beginstand van de 
doeluitkering Jeugdzorg per 1 januari 2010. Eind 2010 is door de provincie een brief ontvangen van het 
Ministerie Volksgezond, Welzijn en Sport, waarin zij aangeeft dat er over 2007 tot en met 2009 verschillen zijn 
geconstateerd in de berekende eindstanden van de egalisatiereserve zoals de provincie die in haar SiSa-bijlage 
heeft verantwoord en zoals het Ministerie die in haar administratie heeft verwerkt. Het Ministerie heeft de 
provincie verzocht om de geconstateerde verschillen te verklaren. 

Uit een eerste analyse van provincie Flevoland blijkt dat het Ministerie naar verwachting verkeerde gegevens 
heeft gehanteerd als uitgangspunt voor de brief. Het is onduidelijk welke omvang een mogelijke afwijking zal 
hebben. Derhalve is de eindstand van de doeluitkering in zowel de SiSa-bijlage als de jaarrekening per 
31 december 2010 ook onzeker. Wij hebben dit als PM-onzekerheid aangemerkt voor zowel SiSa als voor de 
jaarrekeningcontrole. 

Veru^erking ILG in j a a r r e k e n i n g 
In het kader van de verwerking van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (ILG) is landelijk een 
boekingssystematiek uitgewerkt, wat heeft geresulteerd in een financieel handboek ILG. Het handboek is niet 
dwingend voorgeschreven aan de provincies, wel is geadviseerd om het handboek zoveel mogelijk te volgen. In 
onze controle hebben wij vastgesteld dat de ILG-boekingen conform vorig jaar adequaat zijn verwerkt in de 
jaarrekening 2010. 

Wij hebben vastgesteld dat Flevoland het financieel handboek ILG volgt. Wij kunnen conform voorgaande jaren 
instemmen met deze verwerkingswijze. 

Conform vorig jaar zijn 2 verloopoverzichten opgenomen in de toelichting op de balans en de staat van baten en 
lasten. Deze toelichtingen worden ingaande 2008 (inclusief vergelijkende cijfers) op specifiek verzoek van het 
Ministerie van LNV in de provinciale jaarrekening opgenomen. De ILG-verantwoording vindt daarmee 
financieel bezien plaats in dejaarrekening en wordt door ons ook gecontroleerd op basis van de 
controlematerialiteit van de provinciale jaarrekening (omvang en toleranties zoals vastgesteld door PS). 
Dezelfde financiële informatie wordt ook opgenomen in de specifieke ILG-verantwoording die jaarlijks door de 
provincie Flevoland moet worden opgesteld. 

Met het Ministerie van LNV is landelijk overeengekomen dat de hierin opgenomen financiële verantwoording 
niet afzonderlijk gecontroleerd hoeft te worden. Volstaan kan worden met het opnemen van een 
accountantsverklaring waarin wordt verklaard dat de financiële verantwoording ontleend is aan de provinciale 
jaarrekening die voorzien is van onze goedkeurende accountantsverklaring. 
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Deze landelijke afspraken zijn in nauw overleg en met de nodige inzet van uw medewerkers en ons (in de 
landelijke ILG-werkgroep van IPO/LNV) tot stand gekomen. 

De verantwoording van de specifieke specificaties omtrent ILG (zoals vereist door LNV op basis van de recent 
gemaakte afspraken) sluit wel aan op de interne ILG-rapportages en de verantwoording vanuit DLG/DR. Wij 
hebben geen materiële afwijkingen geconstateerd. 

Opbrengst mot^ •' • ' » blasting 
De opbrengst motorrijtuigenbelasting over 2010 bedraagt volgens informatie van de Belastingdienst ruim 
€ 47,4 min. Conform voorgaande jaren wordt door het CBM geen accountantsverklaring overgelegd waaruit de 
volledigheid, juistheid en tijdigheid van de verantwoorde (en geïnde) opcenten per provincie blijken. 
Op basis van de landelijke systematiek bestaat mogelijk nog een onzekerheid ten aanzien van de juistheid en 
volledigheid van de in dejaarrekening 2010 verantwoorde opbrengst motorrijtuigenbelasting. Deze dient te 
worden toegelicht in de jaarrekening, hetgeen ook heeft plaatsgevonden. Kwantificering van deze post is voor 
provincie Flevoland niet mogelijk. Aangezien sprake is van een landelijke systematiek en deze onzekerheid al 
diverse jaren bestaat, kunnen wij instemmen met de huidige verwerkingswijze. 

Europese p r o g r a m m a ' s 
In 2010 is de eindafrekening van de Europese progammaperiode 2000 - 2006 opgesteld en ingediend bij de 
Europese Commissie. In de eindafrekening is ook het effect van actie gele kaart verwerkt. Voor provincie 
Flevoland heeft dit geen omvangrijke materiële negatieve gevolgen gehad. Een generieke korting op de 
subsidiabele kosten kon worden opgevangen door het inzetten van overcommitteringsprojecten. 
De administratie is op basis van de ingediende eindafrekening (door de programma-accountant gecontroleerd) 
bijgesteld. Deze bijstelling is adequaat in dejaarrekening 2010 verwerkt. In 2011 zal alleen de eindafrekening 
van het Interreg-programma nog worden ingediend bij de Europese commissie. Mogelijk dat hier nog financiële 
gevolgen voor de provincie uit zullen komen. Deze effecten zullen in dejaarrekening 2011 worden verwerkt. Wij 
schatten de effecten als niet omvangrijk in. Wij kunnen instemmen met de huidige verantwoordingswijze. 

4,4, U hebt voldaan a a n de Wet openbaamnaking uit 
publieke middelen gefinancierde topinkomens 

Op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens ('Wopt') moeten 
beloningen, waaronder voorzieningen ten behoeve van toekomstige beloningen, zoals pensioen en 
ontslaguitkeringen, in dejaarrekening worden vermeld als deze de gemiddelde ministersbeloning (voor 2010 
vastgesteld op € 193.000) te boven gaan. 

Bij onze controle hebben wij vastgesteld dat de Wopt wordt nageleefd door provincie Flevoland. 
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Goedkeurend oordeel op 
aspect rechtmatigheid 

In 2010 zijn door de provincie Flevoland evenals in voorgaande jaren, rechtmatigheidcontroles uitgevoerd. 
Belangrijkste aandachtspunt in voorgaande jaren was de naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen. 
Wij hebben de interne controles getoetst. In dit hoofdstuk informeren vrij u over de geconstateerde bevindingen 
op het aspect rechtmatigheid. 

5.1. Interne beheersing rechtmatigheid is in ontwikkeling 
In 2010 zijn interne controles uitgevoerd op de naleving van wet- en regelgeving. Conform voorgaande jaren 
zijn deze interne controles met name gericht op de naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen en de 
naleving van de subsidieverordeningen. Aandachtspunt hierbij blijft dat overige verordeningen en 
ontwikkelingen (bijvoorbeeld staatssteun) onvoldoende worden betrokken in de controles. Wij hebben het 
college geadviseerd om rechtmatigheid adequaat in de organisatie te beleggen. Hierbij is het van belang dat een 
duidelijk en concreet interne controleplan wordt opgesteld. In dit plan dient voldoende aandacht te bestaan 
voor de controle op verordeningen, materiële geldstromen in dejaarrekening en bijvoorbeeld de naleving van 
staatssteunregels. 

Tevens hebben wij wederom geconstateerd dat de rechtmatigheidcontrole op de subsidieverordeningen zich 
met name richt op de aanvraag van subsidies. In het kader van de jaarrekeningcontrole dient een adequate 
interne controle te worden uitgevoerd op zowel de rechtmatige toekenning als de rechtmatige vaststelling van 
subsidies. Het tijdig uitvoeren van de controles is hierbij een aandachtspunt. De controles worden nu nog teveel 
achteraf uitgevoerd. Voor de jaarrekeningcontrole is op ons verzoek een aanvullende controle uitgevoerd op de 
vaststellingen van subsidies. Wij hebben het college dringend geadviseerd in 2011 te zorgen dat deze controles 
meer tijdig en meer gestructureerd worden uitgevoerd. 

Een belangrijk verbeterpunt ten opzichte van voorgaande jaren is dat er tijdig een adequate interne controle is 
uitgevoerd op de naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen. Hierbij is eerst een risicoanalyse uitgevoerd, 
waarna een goede interne controle is uitgevoerd. Deze ontwikkeling is positief te noemen en dient in 2011 een 
adequaat en gestructureerd vervolg te krijgen. 

Hierna geven wij per onderdeel een toelichting op de uitkomsten van de rechtmatigheidcontroles. 

5.2, De organisatie heeft rechtmatig gehandeld 
De opzet en kwaliteit van de interne controles over het jaar 2010 zijn voldoende geweest om op te kunnen 
steunen bij onze controlewerkzaamheden. De bevindingen uit ons onderzoek kunnen als volgt worden 
samengevat: 

> Uit de controle op de naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen blijken fouten (€0,6 min.) en 
onzekerheden (€ 0,1 min.); 

> Uit de controle op getrouwheid blijken tekortkomingen en onzekerheden, aangezien niet voldaan wordt aan 
het BBV. Ongesaldeerd betreffen dit hierdoor ook tekortkomingen en onzekerheden voor de controle op 
rechtmatigheid. 

De geconstateerde tekortkomingen en onzekerheden blijven binnen de vastgestelde tolerantiegrenzen. Op basis 
hiervan hebben wij een goedkeurende accountantsverklaring op het aspect rechtmatigheid verstrekt. 
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5.3» Tekortkomingen in de naleving van Europese 
aanbestedingsrichtlijnen 

Uit de interne controle op de naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen blijkt dat voor € 0,6 min. aan 
fouten is geconstateerd. Dit betreft een aantal dossiers dat niet adequaat is aanbesteed, waaronder een aantal 
geconstateerde tekortkomingen uit 2009 die nog doorliepen in 2010. 

Ook in 2010 is gewerkt aan het verder vergroten van de interne beheersing. Gedurende het boekjaar zijn 
uitvoerig interne controles uitgevoerd op de naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen. Op basis van een 
risicoanalyse zijn diverse dossiers door de afdeling inkopen geselecteerd en geanalyseerd, waarbij ervaringen 
uit voorgaande jaren zijn gebruikt. De uitkomsten van deze analyse zijn met ons besproken. Tevens hebben wij 
middels een deelwaarneming de juiste uitkomsten van de interne controle vastgesteld. 

Uit de resultaten van de interne controle blijkt dat op het gebied van naleving van de aanbestedingsrichtlijnen 
verbeteringen te constateren zijn. Afdeling inkoop besteedt expliciete aandacht aan de juiste vorm van 
aanbesteden en het vergroten van de kennis in de organisatie. Daarnaast worden op centraal niveau meer 
raamcontracten afgesloten. Hiermee wordt actief gewerkt aan verdere optimalisatie en naleving van 
procedures. 

3.4, Tekortkomingen in de naleving van 
subsidievoorwaarden 

Over 2010 is een interne controle uitgevoerd op de in het boekjaar verstrekte subsidies. De interne controles 
hebben zich hierbij gericht op de naleving van uitvoeringsbesluiten (als nadere uitwerking van de 
subsidieverordening) en de controle op een aantal verordeningen. Hieruit blijken geen onrechtmatigheden. 

Een belangrijk aandachtspunt is de controle op de rechtmatigheid van de vaststelling van subsidies. Dit aspect 
is (net als in 2009) in 2010 pas tijdens de jaarrekeningcontrole aanvullend gecontroleerd. Uit deze interne 
controle blijkt dat van de 12 geselecteerde subsidievaststellingen bij 2 vaststellingen niet conform de 
subsidievoorwaarden, zoals opgenomen in de beschikking, is afgerekend c.q. is verantwoord. Doordat deze 
vaststellingen onder mandatering zijn ondertekend door GS, wordt impliciet gebruik gemaakt van de 
hardheidsclausule zoals opgenomen in artikel 49 van de algemene subsidieverordening Flevoland 2006 (ASF). 
Hiermee zijn de subsidies alsnog rechtmatig. Wel is het belangrijk dat de interne procedures ten aanzien van de 
naleving van de ASF worden aangescherpt. Daarbij dienen de interne controles gedurende het jaar te worden 
uitgevoerd. Onrechtmatigheden of gebreken in de interne beheersing worden dan meer tijdig geconstateerd, 
waarna nog verbetermaatregelen kunnen worden doorgevoerd. Wij hebben het college dringend geadviseerd 
hier opvolging aan te geven. 

3.5, Voldoende ivaarborgen tegen misbruik en oneigenlijk 
gebruik 

Provincie Flevoland heeft geen expliciet M&O-beleid, maar heeft dit aspect verweven in de werkprocessen. De 
waarborgen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik bestaan onder andere uit een integriteitsbeleid, een 
uitgevoerd integriteitsonderzoek, het inrichten van adequate functiescheidingen in processen en het uitvoeren 
van interne controles. 

In dejaarrekening 2010 wordt niet ingegaan op de opzet, de uitvoering en de resultaten van het M&O-beleid. 
Vanuit onze controle van de jaarrekening en de controle van specifieke subsidieregelingen hebben wij geen 
tekortkomingen op dit aspect geconstateerd. 

5.6, Rechtmatigheid ILG/PMJP 
Ingaande 2007 is de Wet Inrichting Landelijk Gebied (ILG) en daarmee het investeringsbudget Landelijk 
Gebied van toepassing; dit als onderdeel van het Provinciaal Meerjaren Programma (PMJP). De uitvoering van 
deze regeling ligt zowel bij provincie Flevoland als bij de Dienst Regelingen (DR) en de Dienst Landelijk Gebied 
(DLG) van het Ministerie van LNV. Op de projecten van provincie Flevoland zijn door de interne controlegroep 
controlewerkzaamheden verricht om de naleving van de wet- en regelgeving vast te stellen. Uit deze controle 
zijn geen onrechtmatigheden gebleken. 
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De rechtmatigheid van de uitgaven van DR en DLG is door de accountantsdienst van het Ministerie van LNV 
vastgesteld. Dit op basis van het landelijk hiertoe vastgestelde normenkader. 

Door de accountantsdienst is per i maart 2011 een accountantsverklaring afgegeven bij de verantwoording van 
de ILG-uitgaven van DR en DLG ten laste van het budget van provincie Flevoland. Uit deze 
accountantsverklaring blijkt dat de verantwoording getrouw en rechtmatig is. Als provinciaal accountant 
hebben wij een review uitgevoerd op de door de accountantsdienst van LNV verrichte werkzaamheden. 
Uit deze review is gebleken dat in het kader van de jaarrekeningcontrole van provincie Flevoland conform 
voorgaande jaren wel kan worden gesteund op de accountantsverklaring van het Ministerie van LNV; dit in 
aanvulling op de interne beheersing binnen provincie Flevoland. 

Geconcludeerd kan worden dat de uitgaven ILG per saldo (uitgaande van de toleranties op basis van de 
jaarrekening 2010) rechtmatig zijn verantwoord in dejaarrekening 2010. 

5,7, Begrotingscriterium 
Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de programmarekening hoger zijn dan de geraamde 
bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijzigingen, kan er sprake zijn van onrechtmatige uitgaven. 
Voor een juiste oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de 
Staten geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten. Het bepalen of, 
respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen onrechtmatig zijn, is voorbehouden aan de Staten. 

In het kader van het afleggen van verantwoording richting PS ligt het autorisatieniveau op het niveau van de 
programmaonderdelen. Dit is middels vaststelling van de programmabegroting 2010 door de Staten 
vastgesteld. In het jaarverslag is een verschillenanalyse per programma en programmaonderdeel opgenomen 
waarin financiële overzichten worden gepresenteerd. 

Inzake het begrotingscriterium geldt dat Flevoland een aantal omvangrijke programmaoverschrijdingen op 
lastenniveau per programmaonderdeel kent. Onderstaand hebben wij de omvangrijke overschrijdingen 
opgenomen: 

Programma
onderdeel 
Sport 

Wonen 

Omgevingsplan 

Reden overschrijding 

Hogere doorbelasting van 
apparaatslasten. Tevens in de begroting 
geen rekening gehouden met extra 
formatieplaats. 

Hogere lasten door toevoeging aan 
vooruit ontvangen bedragen (balans). 
Hogere doorbelasting van 
apparaatslasten. 

Conclusie rechtmatigheid 

De overschrijding past binnen bestaand beleid. 
Overschrijding wellicht tussentijds wel te 
voorzien. Gezien overschrijding van € 0,08 min. 
door ons niet als formele rechtmatigheidfout 
aangemerkt. 
Corresponderende baten. Conform Kadernota 
Rechtmatigheid 2010 geen onrechtmatigheid 
De overschrijding past binnen bestaand beleid. 
Overschrijding was tussentijds nog niet te 
voorzien door de late toerekening van salaris- en 
apparaatskosten aan de programmaonderdelen. 
Conform Kadernota Rechtmatigheid geen 
onrechtmatigheid. 
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6. Onze dienstverlening 

6.1, Kwal i te i t sbeheers ing b innen PwC 
Om te voldoen aan de vereiste wettelijke regels en beroepsregels beschikken wij over bekwame professionals en 
sectorexperts. Zij worden onder andere ondersteund door een intern kwaliteitsbeheersings- en 
controlesysteem. In ons transparantieverslag dat beschikbaar is op onze website, doen wij verslag van onze 
activiteiten op het gebied van de kwaliteitsbeheersing rondom onze werkzaamheden. Alle in dat verslag 
genoemde maatregelen en procedures zijn erop gericht een redelijke mate van zekerheid te bieden dat controles 
worden uitgevoerd in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Op basis van uit de 
kwaliteitsbeheersing voortvloeiende acties hebben wij geconcludeerd dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing 
doeltreffend functioneert, het interne toezicht op de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften is 
uitgevoerd en onze partners, directors en medewerkers de vereiste kennis van, inclusief de ontwikkelingen op 
ons vakgebied, op een gestructureerde manier onderhouden. 

6.2, Onze reac t ie op het r a p p o r t van de AFM 
In het kader van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) houdt de AFM toezicht op de Nederlandse 
accountantsorganisaties. Op i september 2010 heeft de AFM haar 'Rapport algemene bevindingen kwaliteit 
accountantscontrole en kwaliteitsbewaking' gepubliceerd. In dit rapport staan de bevindingen van onderzoeken 
die de AFM in 2009 en 2010 heeft gedaan naar 46 accountantscontroles - voor PwC waren dit er 12 - van 
jaarrekeningen over 2008 van ondernemingen en instellingen uit sectoren die in het bijzonder zijn geraakt door 
de crisis, zoals de financiële sector en de sectoren bouw/vastgoed en automotive. 

De AFM heeft in generieke bewoordingen harde conclusies getrokken ten aanzien van de Big-4 kantoren en wij 
betreuren dit. Uit het AFM-rapport ten aanzien van onze eigen organisatie komt een aantal bevindingen naar 
voren die met name betrekking hebben op interne regels. Deze zijn inmiddels opgevolgd. We benadrukken dat 
de AFM geen aanwijzing of maatregel heeft opgelegd. 

Wij vinden het jammer dat het de AFM wettelijk niet is toegestaan om de rapporten die aan de individuele 
accountantsorganisaties zijn gestuurd te publiceren. Gezien de vertrouwelijkheid van klantgegevens kunnen we 
dit rapport niet in zijn geheel aan u verschaffen. Wij hebben hieraan uitgebreid aandacht besteed in ons 
transparantieverslag dat beschikbaar is via onze website. 

6.3, P w C is gedurende he t j a a r onafhankeli jk geiveest 
De 'International Federation of Accountants' (IFAC) heeft per 1 juli 2009 enkele wijzigingen aangebracht in de 
'Code of Ethics for Professional Accountants' (de Code). Deze vernieuwde Code wordt van kracht per 1 januari 
2011 en is per die datum volledig geïmplementeerd in de onafhankelijkheidsregels en -procedures van PwC 
wereldwijd. Implementatie van de Code in nationale regelgeving wordt begin 2012 verwacht. De veranderingen 
zullen niet tot nauwelijks invloed hebben op de relatie van PwC met haar klanten. 

Wij hebben gedurende het jaar geen onafhankelijkheidsissues geconstateerd. 
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7. Single information Single 
audi t (SiSa) 

Wij hebben in onze controle specifieke werkzaamheden verricht om een oordeel te kunnen geven over de 
getrouwheid en rechtmatigheid van de financiële verantwoordingsinformatie in de bijlage inzake SiSa bij de 
jaarrekening 2010 van provincie Flevoland. Onze werkzaamheden hebben gevarieerd tussen het beoordelen van 
de interne beheersing en het uitvoeren van detailcontroles. In de bijlage bij de jaarrekening zijn twee typen 
indicatoren opgenomen: 

V Indicatoren (bedragen en andere kwantitatieve gegevens, veelal prestatie-indicatoren), die van invloed zijn 
op de financiële vaststelling; 

> Indicatoren, zonder invloed op de financiële vaststelling. 

Voor de eerste indicator geldt dat er een relatie is tussen dejaarrekening en de bijlage. Wij hebben op deze 
indicatoren een reguliere rechtmatigheidcontrole uitgevoerd en, indien specifiek gevraagd is, de deugdelijke 
totstandkoming van de indicator beoordeeld. De tweede indicator heeft normaliter geen directe relatie met de 
provinciale jaarrekening. Deze indicatoren zijn noodzakelijk voor het departementale jaarverslag. Bij deze 
indicatoren hebben wij alleen de deugdelijke totstandkoming van de indicator beoordeeld. 
Voor de bevindingen uit onze controle gelden op grond van het Besluit accountantscontrole provincies en 
gemeenten zwaardere rapporteringstoleranties dan voor andere onderdelen van de reguliere jaarrekening. 

In dit rapport van bevindingen hebben wij per specifieke uitkering fouten en onzekerheden, boven een 
vastgestelde financiële grens, opgenomen voor zover deze niet door de provincie zijn gecorrigeerd. De financiële 
grens is afhankelijk gesteld van de omvangsbasis van de regeling. De omvangsbasis wordt gebaseerd op de 
gevraagde indicator. Bij een gevraagde indicator van "bestedingen gedurende het jaar" wordt de omvangsbasis 
bijvoorbeeld gevormd door de bestedingen in de regeling. De financiële grens is per specifieke uitkering: 

> € 10.000 indien de omvangsbasis kleiner dan of gelijk is aan € 100.000; 
> 10% indien de omvangsbasis groter dan € 100.000 en kleiner dan of gelijk aan € 1.000.000 is; 
> € 100.000 indien de omvangsbasis groter dan € 1.000.000 is. 

De rapporteringstolerantie heeft geen consequenties voor de omvang en aard van de controle van specifieke 
uitkeringen. Het gaat alleen om het rapporteren van de waargenomen fouten en onzekerheden voortkomende 
uit de accountantscontrole. 
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Op basis van de nota verwachtingen accountantscontrole uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken rapporteren wij middels onderstaande voorgeschreven tabel de geconstateerde fouten of onzekerheden 
per regeling. 

Nr 

C7 

E5 

E9 

E i i 

E27 

F7 

F15 

H8 

Naam specifieke uitkering of overige 

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) 
Prorincies 

Verzameluitkering VROM 

Programma externe veiligheid (EV) 

Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) 

Brede doeluitkering verkeer en vervoer 

Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de 
delta) 

Leren voor duurzame ontwikkeling (LvDO) 

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + 
Zorgkosten Jeugdzorg) 

Totale fout of 
onzekerheid per 
specifieke 
uitkering 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Onzekerheid 

Totale omvang 
van de fout of de 
onzekerheid (in 
Euro's) 
Niet van 
toepassing 
Niet van 
toepassing 
Niet van 
toepassing 
Niet van 
toepassing 
Niet van 
toepassing 
Niet van 
toepassing 
Niet van 
toepassing 

PM-onzekerheid 

Toelichting 
fout/onzekerheid 

Niet van 
toepassing 
Niet van 
toepassing 
Niet van 
toepassing 
Niet van 
toepassing 
Niet van 
toepassing 
Niet van 
toepassing 
Niet van 
toepassing 

Zie 1) en 2) 

1) Eind 2010 is door de provincie een brief ontvangen van het Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport, 
waarin zij aangeeft dat er over 2008 tot en met 2009 verschillen zijn geconstateerd in de berekende 
eindstanden van egalisatiereserve zoals de provincie die in haar SiSa-bijlage heeft verantwoord en zoals het 
Ministerie die in haar administratie heeft verwerkt. Het Ministerie heeft de provincie verzocht om de 
geconstateerde verschillen te verklaren. Uit een eerste analyse blijkt dat het Ministerie naar verwachting 
verkeerde gegevens heeft gehanteerd voor de brief. De provincie heeft de verschillen reeds uitgezocht en 
gerapporteerd aan het Ministerie. Middels mail geeft het Ministerie in eerste instantie aan dat de verklaring 
plausibel lijkt, maar dat zij later in dit jaar pas met een officiële reactie zal komen. Het is onduidelijk welke 
omvang een mogelijke afwijking zal hebben. Derhalve hebben we dit als PM-onzekerheid aangemerkt voor 
zowel SiSa als voor de jaarrekeningcontrole. 

2) Doeluitkering Jeugdzorg: De juistheid van de in de SiSa-bijlage opgenomen aan- en afmeldingen LBIO is 
door ons niet vast te stellen. Dit aangezien (nog) geen controleverklaring bij de aan- en afmeldingen over 
2010 is afgegeven. Hiermee wijkt Flevoland naar verwachting niet af van het landelijke beeld. Tevens is dit 
een bevinding die al jaren bestaat. 
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