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Betreft: conceptverslag van de statenwerkgroep Planning en Control 
Datum: 17 oktober 2012 
Tijd: 10.30-11.30 uur 
Locatie: kamer van Zeewolde, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aanwezig: Joep Kramer, Roelof Siepel, Arie Stuivenberg, Gerben Laagland, Sjaak Simonse, Cebus 
Korteweg, Erik Sloot, Erik Kunst, Jan van Wieren (voorzitter) en Renzo Kalk (statengriffie) 
Extern:  Accountant PWC: mw. Willeke Ong, dhr. Sytse Jan Dul 
 
 
1.Opening en mededelingen voorzitter 
De voorzitter geeft aan dat de notulen van de vorige vergadering in september de volgende vergadering 
worden vastgesteld. Hij heet PWC van harte welkom. De SWPC heeft het initiatief voor een regulier 
overleg met de accountant genomen. Verslagen van deze werkgroep worden voortaan breed onder de 
Statenleden verspreid.  
 
2. Bespreking van het controleplan 2012 van de accountant 
De voorzitter vraagt om een nadere toelichting op het voorliggend stuk van de accountant. 
Zaken die hier aan de orde komen in dit continue proces zijn: evaluatie 2011, 2012 controle jaarrekening, 
voorliggend controleplan, interim controle en controle jaarrekening en de begroting 2013.  
 
Terugkijkend naar 2010 en 2011 
Mevrouw Ong en de heer Dul geven aan dat sprake is van een doorontwikkeling van de organisatie. Er 
wordt door de accountant regelmatig gespard met de organisatie. Aanvankelijk is de interne controle te 
weinig geweest (2010), nu (2011) is sprake van duidelijk, voortschrijdende stappen. Men is er echter nog 
niet, bijvoorbeeld voor SISA, zie de bijlage in de jaarrekening, loopt een interne controle in 2012.  
Is er vastgelegd wat we willen bereiken met interne controle in concrete meetbare doelen? Er wordt geen 
rapportcijfer verstrekt, wel worden bij het niet voldoende zijn van bepaalde onderdelen die onderwerpen 
teruggelegd. Wat een goede beheersing behelst, is lastig te benoemen, de accountant geeft eerder een 
algemeen oordeel over de kwaliteit. De accountant beschouwt deze vragen als een signaal dat de SWPC 
hecht aan het in kaart brengen van relevante zaken en ook om voortaan aan te geven wat daarvoor nodig 
is. 
Gesuggereerd wordt voortaan aan te geven wat de risico’s, inspanningen zijn bij het overbruggen van het 
verschil in bijvoorbeeld een cijfer 6 en een cijfer 8. Moet het duurder zijn dan een cijfer 8, dan dienen 
sowieso de werkzaamheden van accountant daar opnieuw, ook financieel, op afgestemd te worden. 
Gewezen wordt op het belang dat de organisatie grip krijgt op de risico’s zoals bij SISA. Zelf grip krijgen op 
de cijfers, de financiële positie en de verantwoording ook gelet op de ontwikkelingen rondom Wet Hof, 
schatkistpapieren en jeugdzorg. Een ander punt betreft de oplevering van de jaarstukken, die ging in 2011 
al een stuk beter, daarin is meer geïnvesteerd. 
 
In verband met de informatiepositie van PS en de wijze van afstemming met de SWPC wordt aangedrongen 
op (tussentijdse) schriftelijke rapportages. Zo zijn er bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom de 
provinciebrede aanpak bij de wet Hof; leidt dat bijvoorbeeld tot andere gevolgen voor onze provincie?  
Aangegeven wordt dat we komen vanuit een situatie van bijna geen relatie tussen accountant en de 
werkgroep. Gevraagd wordt naar de ervaringen met audit commissies elders. De heer Dul memoreert de 
actieve audit commissie van de provincie Overijssel, elders zijn soms ook slapende commissies dus er is 
sprake van een grote diversiteit. Het is van belang aan de voorkant te zitten bij een interim controle. In 
Flevoland constateert hij aanwezigheid van de accountant in zowel deze werkgroep als in de statenronde. 
Het takenpakket van de auditcommissie verschilt nogal, van smalle tot brede invulling. Dat is aan de 
politiek. 
Soms blijken de middelen te zijn uitgeven maar zijn de doelen niet gerealiseerd, dat vraagt om een 
verantwoording door het bestuur. De heer Dul wijst in dat verband op het belang dat de juiste kaders zijn 
gesteld.  
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De SWPC wil snel geïnformeerd worden bijvoorbeeld via e-mails. Mevrouw Ong dat stelt dat dat mogelijk is 
bijvoorbeeld bij de Wet Hof via een nieuwsflits, die kan ook statenbreed beschikbaar worden gesteld. 
 
 
Situatie 2012en later 
Mevrouw Ong wijst op het onderdeel behoeften in het voorliggende stuk (pagina 4 e.v.) en stelt de vraag of 
de werkgroep zich daarin herkent. 
Gewezen wordt op de mogelijke spanning tussen de accountant als adviseur en die van controleur. 
Mevrouw Ong geeft aan dat bij de interne controle datgene wat de accountant ziet, wordt meegedeeld. Bij 
de verdere invulling op het genoemde snijvlak tussen advies en controle vindt afstemming plaats met de 
organisatie. De heer Dul geeft aan dat voor het al dan niet aannemen van opdrachten voor het aspect van 
de onafhankelijkheid van de accountant grote aandacht bij PWC bestaat. Alles wordt streng afgewogen bij 
grote projecten. Bij aanvullende opdrachten zou bijvoorbeeld met de voorzitter van de SWPC kunnen 
worden afgestemd. Geconstateerd wordt dat werkgroep en accountant elkaar nu 1 keer per jaar zien en 
daarnaast incidenteel. Men kan zich vinden in een uitbreiding zoals verwoord in paragraaf 7.3 in het 
communicatieschema. 
De voorzitter wil aandacht voor het feit hoe we de andere Statenleden erbij betrekken. In 7.3 zou dat 
aangevuld kunnen worden middels de vermelding van de panoramaronde. 
 
De voorzitter informeert naar eventuele nieuwe zaken of afwijkingen van de reguliere afspraken in dit plan 
voor 2012. Gewezen wordt op het overzicht op pagina 6 met het overzicht van de huidige risico’s. 
De wet Hof is een nieuw onderwerp. De accountant kijkt breed naar de invulling, maar er zijn nog geen 
directe gevolgen voor de controle 2012. Schatkistbankieren is ook een nieuw onderwerp maar kent geen 
grote gevolgen voor Flevoland. De ILG afrekening is een bestaand onderwerp dat gaat komen en effecten 
heeft op de jaarrekening, er moeten balansposities worden opgeschoond, ILG is het belangrijkste 
aandachtspunt.  
De werkgroep beschouwt de uitkomst ILG als heel essentieel voor het lopende open planproces OVW. De 
risico’s breed voor de 33,9 mln. in beeld brengen is gewenst. De heer Dul geeft aan dat wat het rijk gaat 
doen essentieel is. 15 november zou duidelijkheid bieden, maar nu komt het rijk niet met een afrekening, 
het rijk lijkt te willen korten op bepaalde zaken. Dat vraagt om een extra communicatiemoment, aldus de 
werkgroep. 
De accountant geeft aan dat deze wens zou leiden dat nadere afspraken met de ambtelijke organisatie om 
naar de relevante stukken te kijken om zo de staten te informeren. Deze exercitie zit nu niet in ons 
budget. Wellicht dat dit een specifieke opdracht noodzakelijk maakt. Gevraagd wordt of dit een 
feitenrapportage naar de ILG betreft. De heer Dul geeft aan dat dan alleen naar de financiën zal worden 
gekeken. 
 
De accountant geeft aan op de vraag van de veranderingen ten opzichte van eerder dat in dit controleplan 
een moment wordt gekozen om met elkaar te spreken over een boardletter. In de praktijk is dat gewoon 
een managementletter op hoofdlijnen dus de huidige managementletter ontdaan van allerlei details en 
tabellen. De directie en management krijgen middels een meeting  met PowerPoint verslag van de 
bevindingen van de interne controle. Dat leidt na discussie over de diverse punten tot notulen/actielijst. 
Vervolgens  komt er een verslag op hoofdlijnen en een boardletter. Er wordt daarbij bijvoorbeeld gekeken 
naar de interne controle processen. De planning is dat die letter in december beschikbaar komt en in 
januari aan de politiek beschikbaar kan worden gesteld.(Aanvulling griffie: In de SWPC van 12 december 
meldt de voorzitter van SWPC dat na overleg van hem met de portefeuillehouder toch de voorkeur uitgaat 
naar een managementletter. De SWPC stemt daarmee in.) 
 
Gevraagd wordt of bij de Interne controle de kwaliteit van de subsidies aandacht krijgt en vooral de 
materiële kant. De accountant kijkt naar de rechtmatigheid en of het voldoet aan de subsidieverordening, 
zij kijkt niet naar het doel van de subsidie en wat ervoor wordt en is gedaan. 
 
De voorzitter informeert naar het onderwerp risicomanagement en bepleit een focus daarop. De heer Dul 
is in gesprek met de organisatie. Hij wijst op de paragraaf weerstandsvermogen. Hoe stuur je op risico’s en 
is Flevoland in control, kijkend naar de hoofdlijnen dat is wat hem betreft de insteek.  
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Er wordt gevraagd naar het voorspelbaar vermogen? Bij tussentijdse rapportages krijgen grote verschillen 
de aandacht. Vragen als: wat is de toelichting bij de overheveling, is die kloppend? De staten willen de 
reden weten van de inhoudelijke prestatie. De accountant kijkt naar het proces en of het voldoet aan de 
BBV. Er wordt niet gecheckt tot in de haarvaten van de organisatie. Bij de jaarrekening zie je veelal de 
grote verschillen, en ook bij de zomernota. Achteraf vraagt dus PS om verantwoording.  
 
Begroting 2013 en verder 
De accountant wijst bij de begroting 2013 en het feit dat er geen tekort bestaat en op het feit dat de stille 
lasten en de investeringsagenda nog nadere aandacht behoeven. Het moment van transactie is bepalend 
voor de normering volgens het EMU-saldo en de vraag of sprake zal zijn van boetes voor gemeenten en/of 
provincies. Relevant is de vraag of het voor Flevoland gaat knellen. In ieder geval heeft het effect op de 
manier van werken voor Flevoland. Er bestaan inmiddels samenwerkingsfondsen die buiten de EMU-norm 
vallen. De accountant werkt niet mee aan creatief boekhouden. De provincies kunnen de 13 uitgewerkte 
oplossingen van het IPO eventueel gebruiken. Er is sprake van onrechtmatigheid bij het niet halen van de 
EMU-norm, indien aan de orde kaart de accountant dat aan. Er is momenteel geen invloed vanuit dat 
onderwerp op de jaarrekening 2012; bij de boardletter zal dit onderwerp nadere aandacht krijgen. Het is 
relevant dat de staten worden geïnformeerd over de werkwijze bij toekomstige investeringen. Hierbij 
dient sprake te zijn van heldere kaders door PS en een bepaalde bandbreedte.  
 
De werkgroep stemt in met de verdere invulling van het controleplan, zij wacht de definitieve versie af. 
De voorzitter wijst erop dat de eigen rol van de werkgroep wellicht nog wijzigt (zie presidiumbesluit), dit 
ook in relatie tot het voorliggende communicatieschema. De staten dienen in hun geheel te worden 
meegenomen. Het bespreken van de boardletter is akkoord. Op dit moment is nog geen sprake van een 
nadere specifieke opdracht. 
 
3. Rol van de SWPC 
De voorzitter verwijst naar de besluitenlijst van het Presidium. Zo gauw er een notitie voor het Presidium 
over de audit commissie ligt, wordt de werkgroep in staat gesteld daar haar licht over te laten schijnen. 
Momenteel wordt de ambtelijke organisatie om een reactie gevraagd op een eerste concept.  
 
4. Sluiting 
 


