
PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 

BestuurUjke eindrapportage Interne Beheersing. 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten informeren over de bereikte resultaten in het kader het pro
grammaplan "Verbetering Interne Beheersing". 

Toezegging/motie/amendement: 

Provinciale Staten zullen eind 2014 geïnformeerd worden over de bereikte resul
taten in het kader het programmaplan "Verbetering Interne Beheersing". 

Inleiding: 

Bij de behandeUng van de Jaarrekening/jaarverslag 2010 door uw Staten is nader 
ingegaan op het verslag van bevindingen van de accountant. Zowel de opmerkin
gen van de accountant als (naar aanleiding hiervan) de opmerkingen van uw 
Staten waren kritisch van aard. Gevraagd werd om een "aanvalsplan interne 
beheersing". 

In het CoaUtieakkoord 2011-2015 is voor de verbetering van de "interne beheer
sing" een budget opgenomen van € 300.000 per jaar voor de jaren 2012-2015. Op 
4 oktober 2011 hebben wij het 'programmaplan verbetering interne beheersing' 
aangeboden aan de statenwerkgroep Planning en Control. 
In deze mededeUng en de bijbehorende rapportage ga ik in op de bereikte resul
taten. Daarbij wordt allereerst gememoreerd wat er in het programmaplan was 
opgenomen. Vervolgens wordt aangegeven wat er in dat kader tot nu toe aan 
resultaten is geboekt en wordt een vooruitblik gegeven naar de activiteiten die 
de komende periode nog in de planning staan. Tenslotte wordt per speerpunt 
aangegeven welke externe kosten daarvoor inmiddels zijn gemaakt en welke 
kosten nog worden verwacht tijdens de afrondingsfase van de uitvoering van het 
plan. 
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Mededeling: 

Het aan de statenwerkgroep Planning en Control aangeboden 'programmaplan 
verbetering interne beheersing' bevatte 7 speerpunten, te weten: 
1. Rechtmatigheid 
2. Herinrichting financiële functie 
3. Verbetering managementinformatie en sturing 
4. Beheersen personeelskosten 
5. Verbeteren van de planning- en controlcyclus 
6. Verbeteren van de kwaUteit van de financiële administratie 
7. Beheersing van de IT-omgeving 

In de afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in diverse verbeteringen bij de 
genoemde speerpunten. In de rapportage worden de resultaten tot nu toe (okto
ber 2014) gepresenteerd en wordt inzicht gegeven in de afrondende werkzaam
heden die in dit kader nog de komend periode worden verricht. Tevens geven wij 
inzicht in de besteding van de beschikbaar gestelde extra middelen van in totaal 
€ 1,2 mln. voor de periode 2012-2015. 

Zoals uit deze bestuurlijke eindrapportage bUjkt is een groot aantal van de 
voorgenomen activiteiten inmiddels uitgevoerd en zijn er goede resultaten ge
boekt. Het programma zal in 2014 grotendeels worden afgerond; in 2015 wordt 
nog een aantal activiteiten ondernomen. En uiteraard worden maatregelen 
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getroffen om de gerealiseerde verbeteringen te borgen in de daarop volgende jaren, wanneer het 
verbeterplan is afgerond en daarvoor geen extra middelen meer beschikbaar zijn. 
De verbeteractiviteiten zijn in belangrijke mate door de eigen organisatie uitgevoerd. Daarnaast is 
waar nodig geacht een beroep gedaan op externe deskundigheid, waarbij gebruik is gemaakt van de 
beschikbaar gestelde extra financiële middelen. Op dit moment is de verwachting dat het volledige 
budget van € 1,2 mln. zal moeten worden ingezet. Voor zover er eind 2015 nog middelen resteren, 
zullen deze terugvloeien naar de algemene middelen. 

Het vervolg 

n.v.t. 

Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 

Verdere informatie 

Bijgevoegde "Bestuurlijke eindrapportage Interne Beheersing" (16566120). 
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Bestuuriijke eindrapportage 'programmapian verbetering interne beheersing' 

Voorwoord 
Bij de behandeUng van de Jaarrekening/jaarverslag 2010 door uw Staten is nader ingegaan op het 
verslag van bevindingen van de accountant. Zowel de opmerkingen van de accountant als (naar 
aanleiding hiervan) de opmerkingen van uw Staten waren kritisch van aard. Gevraagd werd om een 
"aanvalsplan interne beheersing". 

In het CoaUtieakkoord 2011-2015 is voor de verbetering van de "interne beheersing" een budget 
opgenomen van € 300.000 per jaar voor de jaren 2012-2015. Op 4 oktober 2011 hebben wij het 
'programmaplan verbetering interne beheersing' aangeboden aan de statenwerkgroep Planning en 
Control. 

Het programmaplan bevatte 7 speerpunten, te weten: 
1. Rechtmatigheid 
2. Herinrichting financiële functie 
3. Verbetering managementinformatie en sturing 
4. Beheersen personeelskosten 
5. Verbeteren van de planning- en controlcyclus 
6. Verbeteren van de kwaUteit van de financiële administratie 
7. Beheersing van de IT-omgeving 

In de afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in diverse verbeteringen bij de genoemde 
speerpunten. In deze rapportage worden de resultaten tot nu toe (oktober 2014) gepresenteerd en 
wordt inzicht gegeven in de afrondende werkzaamheden die in dit kader nog de komende periode 
worden verricht. Tevens geven wij inzicht in de besteding van de beschikbaar gestelde extra 
middelen van in totaal € 1,2 mln. voor de periode 2012-2015. 

Zoals uit deze bestuurlijke eindrapportage blijkt is een groot aantal van de voorgenomen 
activiteiten inmiddels uitgevoerd en zijn er goede resultaten geboekt. Het programma zal in 2014 
grotendeels worden afgerond; in 2015 wordt nog een beperkt aantal activiteiten ondernomen. En 
uiteraard worden maatregelen getroffen om de gerealiseerde verbeteringen te borgen in de daarop 
volgende jaren, wanneer het verbeterplan is afgerond en daarvoor geen extra middelen meer 
beschikbaar zijn. 
De verbeteractiviteiten zijn in belangrijke mate door de eigen organisatie uitgevoerd. Daarnaast is 
waar nodig geacht een beroep gedaan op externe deskundigheid, waarbij gebruik is gemaakt van de 
beschikbaar gestelde extra financiële middelen. Op dit moment is de verwachting dat het volledige 
budget van € 1,2 mln. zal moeten worden ingezet. Voor zover er eind 2015 nog middelen resteren, 
zullen deze terugvloeien naar de algemene middelen. 
De verdeUng van de middelen over de zeven speerpunten is als volgt^ 

Uitgaven interne beheersing Totaal 2012-2015 Als % 
Rechtmatigheid 13 v\. 
Herinrichting fin. Functie 275 23% 
Verbetering man.informatie en sturing 118 10% 
Beheersing personeelslasten 139 12% 
Verbetering PenC cyclus 240 20% 
Verbetering kwaliteit fin. adm. 389 32% 
Beheersen ICT omgeving 22 2% 
Totaal 1.197 100V', 

bedragen x € 1.000 

In sommige gevallen zijn externe kosten gemaakt die hebben bijgedragen aan meerdere speerpunten. 



Leeswijzer 
In deze rapportage wordt per speerpunt uit het 'programmaplan verbetering interne beheersing' 
gerapporteerd. Daarbij wordt allereerst gememoreerd wat er in het programmaplan was 
opgenomen. Vervolgens wordt aangegeven wat er In dat kader tot nu toe aan resultaten is geboekt 
en wordt een vooruitbUk gegeven naar de activiteiten die de komende periode nog In de planning 
staan. Tenslotte wordt per speerpunt aangegeven welke externe kosten daarvoor inmiddels zijn 
gemaakt en welke kosten nog worden verwacht tijdens de afrondingsfase van de uitvoering van het 
plan 

Bijlage: Rapportage per speerpunt 



1. Rechtmatigheid 

Tekst uit het programmaplan 
De jaarrekening van onze organisatie dient wettelijk te voldoen aan twee voorwaarden, namelijk 
de eis van betrouwbaarheid en de eis van rechtmatigheid. Wat dit laatste betreft moet er dus 
zekerheid zijn dat de in- en externe regels waaraan onze organisatie onderhevig is ook nageleefd 

IgifllnlIIJjll^^ 
Om het toezicht op de naleving van de relevante regels aan te scherpen zijn wij voornemens: 
• de inzet op operational en financial audits evenals de verbijzonderde interne controle te 

intensiveren; 
• op financieel terrein een concerntoets door te voeren op adviezen en dergelijke; 
• de in de werkprocessen opgenomen periodieke interne controle op onderdelen te actualiseren 

en te verbeteren (denk aan inkopen en subsidies); 
• de administratieve organisatie op onderdelen (naar.aanleiding van de doorgevoerde audits en 

ic-onderzoeken) aan te passen; 
• de controlekaders te herzien (waaronder een visie op de rechtmatigheid, het toetsingskader, 

het controleprotocol en de controleverordening). 

Rapportage 
a. Resultaten 
Intensiveren operational en financial audits en de verbijzonderde interne controle 
De verbijzonderde interne controle hebben we beter geborgd binnen de organisatie; deze voert 
financial audits uit op zowel getrouwheid als rechtmatigheid. De onderwerpen onderhevig aan de 
verbijzonderde interne controle worden in samenspraak met het management, de directie en de 
accountant bepaald en jaarlijks vastgelegd in een intern controleplan. De accountant steunt bij zijn 
controle mede op deze interne controles. 
Op het gebied van de operational audit is ingezet op audits aan de voorkant, die tot doel hebben de 
werkprocessen te verbeteren. De directie stelt het onderwerp van de onderzoeken vast. Het laatste 
onderzoek bevat de doorwerking op het gebied van de p-budgetten. 

Invoeren concerntoets op financieel terrein 
In 2011 is overgegaan tot invoering van de medeparaaf hoofd Financiën op alle bestuurlijke 
besluitvormingsdocumenten met financiële consequenties groter dan € 50.000. Hierdoor worden aan 
de voorkant van het proces waarborgen ingebouwd voor de financiële kwaUteit van deze 
documenten. 

Actualiseren en verbeteren van interne controle en administratieve organisatie 
De bevindingen uit de verbijzonderde interne controles worden voorzien van gerichte adviezen ter 
verbetering van de werkprocessen en voorgelegd aan de directie en het management. Ook de 
opvolging van deze adviezen wordt periodiek beoordeeld. Op deze wijze is er sprake van een 
continue verbetering van de werkprocessen en worden de werkprocessen zo ingericht dat er sprake 
is van een zelfreinigend vermogen. 

Herzien van de controlekaders 
Voor een adequate accountantscontrole hebben we de controlekaders herzien. Deze kaders 
betreffen de controleverordening, het controleprotocol en het normenkader rechtmatigheid. De 
actualiteit van deze kaders wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld en maakt onderdeel uit van het 
proces van verbijzonderde interne controle. Verder is de visie op rechtmatigheid geactuaUseerd en 
door PS vastgesteld. 

b. Vooruitblik 
Dit onderdeel uit het verbeterplan is geheel afgerond; zodoende worden er geen verdere 
activiteiten en kosten meer voorzien. Uiteraard worden maatregelen getroffen om de gerealiseerde 
verbeteringen te borgen in de daarop volgende jaren. 

c. Kosten 
In een aantal gevallen is voor bovengenoemde activiteiten externe ondersteuning ingehuurd. De 
totale kosten hebben € 13.000 bedragen. 



uitgaven tot en met oktober 2014 
nog verwachte uitgaven afrondende werkzaamheden 

13 
0 

totale uitgaven 13 
bedragen x € 1.000 



2. Herinrichting financiële functie 

Tekst uit het programmaplan 
Zoals gesteld in de probleemanalyse is de financiële functie binnen onze organisatie hybride 
georganiseerd wat heeft geleid tot knelpunten. Behoefte is aan een duidelijke 
verantwoordelijkheidsverdeling, meer aandacht voor professionele beleidsontwikkeling (dus meer 
kwaliteit) en kaderstelling op financieel terrein, een meer zakelijke cultuur en 
kennisvermeerdering. Om deze knelpunten op te lossen zijn wij voornemens: 
• de taken van de financiële administratie en de afdeling Financiën uit te lijnen: 
• de formatie van deze onderdelen te versterken: 
• over te gaon fof een reorganisatieproces waarbij de financiële functie gecentraliseerd wordt; 
• gedurende dit reorganisatieproces de functionele aansturing van de financiële functie aan te 
iiiiiiii/i)|niiH^^ 

a. Resultaten 
Taakafbakening financiële functie 
In 2011 zijn de taken van de financiële administratie losgekoppeld van de afdeUng Financiën en 
ondergebracht bij de afdeUng Services en Middelen. Het onderbrengen van deze taak bij die 
afdeling past binnen een meer procesgerichte werkwijze. Daarbij zijn goede afspraken gemaakt 
over rollen, taken en verantwoordeUjkheden van de beide afdeUngen. 

Versterking formatie financiële functie (fiscalist) 
In 2012 is ambtelijk constateert dat de organisatie fiscaal niet optimaal in control was. Met het 
uitgangspunt dat een provincie fiscaal correct dient te handelen zijn maatregelen genomen. 
Daartoe is de fiscale functie versterkt, in eerste instantie door externe inhuur, inmiddels is om de 
continuïteit te kunnen borgen een deeltijd fiscalist in dienst genomen. 
Inmiddels zijn onder meer de volgende activiteiten verricht: 
• Ter verkrijging van een onderbouwd en objectief beeld is een zelfonderzoek gestart voor de 

BTW en het BTW compensatiefonds. De bevindingen uit het zelfonderzoek zijn afgestemd met 
de fiscus en hebben geleid tot diverse leerpunten en aanpassingen in de organisatie. 

• Met de fiscus hebben we afspraken gemaakt over de financiële afwikkeling voor de jaren 2006 
tot en met 2013 en over de toepassing voor de toekomst. 

• Met de fiscus wordt gewerkt aan een Horizontale Toezicht relatie. Dat wil zeggen dat de fiscus 
niet meer achteraf komt controleren maar vooraf voldoende vertrouwen heeft in onze 
organisatie en administratie. 

• Er is een abonnement op een "fiscale vragenservice" bij een adviesbureau afgesloten. 
• Er is een fiscale kennis groep in het leven geroepen om de fiscaUteit multidiscipUnair en 

integraal te kunnen beheersen. Om de parate kennis in de organisatie te vergroten zijn en 
worden gericht BTW workshops en trainingen georganiseerd. 

• Eind 2014 wordt de wet vennootschapsbelasting (VPB) voor overheidsbedrijven naar verwachting 
aangenomen in de Tweede Kamer. We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen om de 
betreffende wet te implementeren in onze organisatie (ingangsdatum is 2016). 

Inrichting en aansturing financiële functie 
In 2011 zijn we gestart met de invoering van het zogenaamde Controloverieg. Dit is een overleg 
waarbij de senior Planning & Control-medewerkers binnen de provincie Flevoland periodiek bij 
elkaar komen en onderwerpen gericht op Planning Et Control en Interne beheersing of aanverwante 
onderwerpen bespreken. Afhankelijk van het onderwerp wordt qua inbreng gebruik gemaakt van 
zowel interne als externe deskundigheid. Deze werkvorm levert veel voordeel op waaronder een 
homogenere aanpak van processen, kwaUteitsverbetering van P&C-documenten, 
kennisvermeerdering en betere samenwerking. Dit laatste wordt ook bereikt doordat het overleg 
twee keer per jaar verbreed wordt naar alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de financiële 
functie. 

De functionele aansturing van de (decentraal werkende) financial controllers is aangescherpt via  
bilateraal overleg (tussen centraal en decentraal)en deelname in Controloverleg. Dit is gestart 



vooruitlopend op het reorganisatieproces centraUsering van de financiële functies wat in 2012 en 
2013 uitgevoerd is. Dit proces heeft geleid tot een 'Centraal, tenzij'-situatie, waarbij 'tenzij' van 
toepassing is Indien gemotiveerd kon worden om niet te centraUseren. 

b. VooruitbUk 
Dit onderdeel uit het verbeterplan is afgerond; zodoende worden er geen activiteiten en kosten 
meer voorzien. Uiteraard worden maatregelen getroffen om de gerealiseerde verbeteringen te 
borgen in de daarop volgende jaren. 

c. Kosten 
In een aantal gevallen is en wordt voor bovengenoemde activiteiten externe ondersteuning 
ingehuurd. De totale kosten hiervan zullen naar verwachting € 290.000 bedragen. 

uitgaven tot en met oktober 2014 
nog verwachte uitgaven afrondende werkzaamheden 

172 
103 

totale uitgaven 275 
bedragen x € 1.000 



3. Verbetering managementinformatie en sturing 

Tekst uit het programmaplan 
Het kunnen dragen van integrale managementverantwoordelijkheid (in feite geldt hetzelfde voor 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid) staat of valt met het ontvangen van betrouwbare en tijdige 
informatie. Verder dient helder te zijn aan welke spelregels de verantwoordelijken onderhevig 
zijn. Dit om te komen tot een heldere toedeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Om 
dit te bereiken zijn wij voornemens: 
• een integrale marap en burap te ontvinkkelen (management en bestuurlijke informatie); 
• hef zogenaamde controlgesprek in te voeren waarin de verantwoordelijke managers 

verantwoording afleggen over de aangewende input (geld, formatie) in relatie tot de output; 
• de budgethoudersregeling evenals de financiële spelregels èn kaders te actualiseren. 

Rapportage 
a. Resultaten 
Invoering managementrapportage en controlgesprek 
Ter versterking van de sturing op ambtelijk niveau is vanaf eind 2011 gewerkt aan de 
totstandkoming van een managementrapportage op het gebied van bedrijfsvoering met daaraan 
gekoppeld een controlgesprek tussen afdehngshoofd en directeur. Begin 2013 - na een pilot en 
evaluatie in 2012 - is het proces van de managementrapportage met het controlgesprek in 
aangepaste vorm concernbreed ingevoerd en vindt dit tweemaal per jaar plaats. In het kader van 
efficiency en integraUteit sluit de managementrapportage zoveel mogeUjk in ti jd en inhoud aan bij 
de bestaande rapportages zoals de personeelslastenrapportage, voortgangsrapportages op 
afdeUngsniveau en de Zomernota. Door zowel inzicht in de voortgang van beleid als financiën in 
deze rapportage te geven, versterkt deze de sturingsmogelijkheden voor managers en directie. 

Verbetering bestuurlijke rapportages 
Vanaf 2012 zijn de Voorjaarsnota en Kadernota geïntegreerd in de Perspectief nota. Hierdoor wordt 
op hetzelfde moment informatie verstrekt over de uitvoering van de lopende begroting en de 
perspectieven voor de daarop volgende jaren. Dit ter bevordering van de samenhang en de 
bestuurlijke sturingsmogeUjkheid en ter ondersteuning van een correcte verwerking van meerjarige 
begrotingseffecten. De inzichteUjkheid is verbeterd door jaarUjks te werken met een 
gestandaardiseerde opzet. Door aan de voorkant van het proces te focussen op de bestuurUjk 
relevante onderwerpen, heeft de Perspectiefnota als bestuurlijke rapportage aan waarde 
gewonnen. Een gunstig neveneffect van deze doorontwikkeling is dat tevens een verlichting in de 
werkzaamheden is opgetreden (zowel ambtelijk als bestuurUjk). 

Sinds 2012 is de Najaarsnota vervangen door een Zomernota. Hierdoor worden Provinciale Staten 
tijdiger in het jaar geïnformeerd over de uitvoering van de lopende begroting, waardoor de 
bijsturingsmogelijkheden zijn verbeterd. 

Ter vergroting van het voorspellend vermogen is vanaf 2012 extra aandacht hiervoor gevraagd bij de 
verschillende rapportagemomenten. Door het werken met een Veegronde aan het einde van het jaar 
in 2012 en 2013 is het aspect voorspellend vermogen meer gaan leven in de organisatie en verder 
verbeterd; de rekeningresultaten Uggen inmiddels dichter bij de begroting na laatste wijziging. 
Vanaf 2014 wordt getracht reeds in de Zomernota een goede voorspelUng van het uiteindeUjke 
financiële resultaat te geven en is de Veegronde afgeschaft. Daarbij is ervoor gekozen de peildatum 
van de Zomernota 2014 te verschuiven van 1 juU naar 1 augustus, waardoor een betere Inschatting 
mogelijk zou moeten zijn van het uiteindeUjke resultaat. In afstemming met de commissie PenC 
streven wij ernaar om het peilmoment voor de Zomernota in 2015 verder te verplaatsen naar 1 
september (met behoud van de vaststeUing in oktober) opdat uw Staten zo actueel mogeUjke 
stuurinformatie ter beschikking krijgen. 

Actualiseren financiële spelregels en kaders 
In 2012/2014 zijn onderstaande kaders geactuaUseerd en opnieuw vastgesteld: 
• MandaatregeUng (inclusief budgethouders regeUng) 
• Financiële verordening 
• Treasurystatuut 



• Kadernota onvoorziene uitgaven 
• Tussentijdse evaluatie nota reserves en voorzieningen 
• Proces heffingen en leges 

Bovenstaande documenten geven kaderstellend een aantal afspraken en spelregels weer. Uit dien 
hoofde dragen zij bij aan een adequate interne beheersing. 

b. VooruitbUk 
Dit onderdeel uit het verbeterplan is afgerond. Het ontwerp van Managementinformatie en sturing 
daarmee -zowel ambtelijk als bestuurlijk bUjft echter continu om aandacht vragen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de nieuwe Staten die in 2015 met mogeUjk nieuwe of andere sturingswensen. Maar 
ook op ambteUjk niveau verwachten wij de komende jaren nog investeringen te doen ter invulUng 
van de ombuigingsopgave. 

c. Kosten 
In een aantal gevallen is en wordt voor bovengenoemde activiteiten externe ondersteuning 
ingehuurd. De totale kosten hiervan zullen naar verwachting € 174.000 bedragen. 

uitgaven tot en met oktober 2014 
nog venvachte uitgaven afrondende werkzaamheden 

74 
45 

totale uitgaven 118 
bedragen x € 7.000 



4. Beheersen personeelskosten 

Tekst uit het programmaplan 
Dit onderdeel noemen wij afzonderUjk ofschoon het thuis hoort in de onderdelen die hiervoor en 
hierna aan de orde komen. De verbeteracties richten zich op: 
• verbetering van de ramingsmethodiek van de secundaire en primaire personeelskosten; 
• het verbeteren van de monitoring van het verloop van deze kosten; 
• het aanscherpen van het budgetbeheer evenals aanscherping van de regelgeving. 

Rapportage 
a. Resultaten 
Verbeteren van ramingmethodiek van de primaire en secundaire personeelskosten/ 
Aanscherpen van budgetbeheer en regelgeving 
Met ingang van het begrotingsjaar 2012 is de wijze van begroten van de salariskosten aangepast. De 
uitgangspunten, berekeningen, spelregels zijn transparanter gemaakt, zodat de budgethouder 
vooraf en gedurende het jaar inzicht heeft in hoe de begroting is opgebouwd en hoe daarop tijdig 
geacteerd kan worden. 

Verbeteren van de monitoring van het verloop van de personeelskosten 
1. Personeelslastenrapportage 
Er is sinds 2012 een monitorings-instrument ontworpen dat als basis dient voor de maandeUjkse 
rapportage personeelslasten aan afdelingen en tevens gebruikt wordt voor de analyse 
personeelslasten aan de directie. De directie ontvangt twee keer per jaar deze rapportage, met 
daarin opgenomen een prognose voor de personele begroting. Met ingang van 2015 zal de eerste 
rapportage aan de directie direct na de zomervakantie besproken worden. Hierdoor kunnen de 
uitkomsten zonodig worden meegenomen in de Zomernota. De tweede rapportage zal dan in 
oktober/november besproken worden. Beide rapportages zijn ingevoerd als verbetermaatregel voor 
de interne beheersing. 
Tevens heeft de Directie in het Interne Controleplan de controle op personele lasten opgenomen. 
Dit plan wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en getoetst. 

2. Invoering P-gesprekken 
Vanaf 2012 vinden er twee keer per jaar P-gesprekken plaats, tussen het afdeUngshoofd en 
vertegenwoordigers van de afdeUng Managementondersteuning over onder meer de 
personeelslasten. Dit om het afdeUngshoofd integraal te faciUteren en te adviseren. 

b. VooruitbUk 
In 2014 zal nog voor ondersteuning worden ingehuurd bij de invoering van de werkkostenregeUng 
(WKR) en individueel keuze budget (1KB). 

Daarnaast wordt, mede naar aanleiding van een extern opgesteld rapport over de P-lasten, nog een 
aantal zaken uitgevoerd: 

Invoering van een standenregister; 
Koppelen van managementinformatie i.e. geld en fte's; 
Actueel houden van de mandaatregeUng en budgethouders regeUng; 
Spelregels vastleggen en centraal (bijvoorbeeld intranet) ontsluiten; 
Invoering maandelijks driehoeksoverleg tussen afdeUngsmanager en de afdeUng 
Managementondersteuning. 

Uiteraard worden maatregelen getroffen om de gerealiseerde verbeteringen te borgen in de daarop 
volgende jaren. 

c. Kosten 
In een aantal gevallen is en wordt voor bovengenoemde activiteiten externe ondersteuning 
ingehuurd. De totale kosten hiervan zullen naar verwachting € 133.000 bedragen. 



uitgaven tot en met oktober 2014 
nog verwachte uitgaven afrondende werkzaamheden 

58 
81 

totale uitgaven 139 
bedragen x € 1.000 



5. Verbeteren van de planning- en controlcyclus 

Tekstiuit het programmaplan 
Zowel de cyclus als de instrumenten zelf behoeft verbetering. Het samenstellen van de 
instrumenten is een proces wat onvoldoende steunt op routinematige handelingen waardoor 
onacceptabele werkdruk ontstaat en de kans op fouten toeneemt. Door stabilisatie van het 
foimatieve beslag (weinig ambtelijk verloop) en heldere werkinstructies zal het proces beter gaan 
verlopen. Ook de kwaliteit van de instrumenten behoeft verbetering. Onze verbeteracties gaan 
zich richten op: 
• de opzet van een meerjarenbegioting die beter geschikt is voor het werken met scenario's, 

strategische verkenningen, liquiditeitsprognoses, etc; 
mdeontwikkelingsyameen dashboard interne (beheersing; 

de tussen- en eindbalans (voortgang uitvoeringsprogramma); 
het versoberen en verkorten van de PenC-cyclus; 
sturing en beheersing van grote projecten (Grip op grote projecten); 
een adequate financiële vertaling van het uitvoeringsprogramma in de PenC-instrumenten; 

mkwaliteitsverhoging PenCrinstrumenten; 
beschrijven van de cyclus. 

Rapportage " 
a. Resultaten 
Doorontwikkeling en kwaliteitsverhoging PenC documenten 
In deze Statenperiode heeft op diverse onderdelen van de PenC documenten een doorontwikkeUng 
plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn: 
• In de begroting is onder meer herkenbaar inzichteUjk gemaakt op welke wijze wij invulUng 

geven aan de doelstelUngen uit het College Uitvoeringsprogramma. De inhoud van de begroting 
en jaarrekening is afgestemd op de sturingswens van Provinciale Staten. Een onderzoek van de 
Randstedelijke Rekenkamer naar de begroting 2012 heeft daar aan bijgedragen. Dit heeft er 
onder andere in geresulteerd dat doelen en activiteiten vanaf 2013 concreter (S/AART-er) 
geformuleerd worden, dat de doelen en maatschappelijke effecten vanaf 2014 in doelenbomen 
worden geplaatst waardoor de logische samenhang zichtbaar wordt en er focus is op de 
bestuurlijk relevante onderwerpen. 

• Bij de start van de begrotingsvoorbereiding wordt gebruik gemaakt van (financiële) 
verkenningen waarbij bij sommige paramaters meerdere scenario's in beeld worden gebracht. 
Hierdoor wordt het inzicht vergroot in de beïnvloedbaarheid van de begroting(sramingen). 

• Daarnaast is risicomanagement gestructureerd aangepakt en wordt daarover via de P&C-
documenten gerapporteerd. In toenemende mate is het gebruikelijk dat risico's in beeld worden 
gebracht door de organisatie. 

• Voorts wordt sinds 2011 jaarUjks een Investeringsagenda opgesteld voor het inzicht in de 
ontwikkelopgaves van onze provincie. Deze wordt als bijlage bij de programmabegroting 
beschikbaar gesteld. Tevens wordt de Investeringsagenda als input gebruikt voor de meerjarige 
Uquiditeitsplanning die is ontwikkeld en voor het bewaken van het EMU-saldo. 

• Ook wordt als onderdeel van de P&C-cyclus een door externen opgestelde financiële diagnose in 
de begroting opgenomen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de financiële positie van de 
provincie, afgezet tegen de andere provincies. 

• Tot slot heeft digitale ontsluiting van de Begroting en Jaarstukken plaatsgevonden door middel 
van een dynamische website waarin de gebruiker zelf het informatieniveau bepaalt. Hierdoor is 
de toegankelijkheid van deze documenten ook voor derden vergroot. 

Uit de behandeUng van de P&C-documenten in uw staten maken we op dat u de verbeteringen in de 
kwaliteit van de stukken onderstreept. We hebben vernomen dat een andere provincie onze 
begroting - als het gaat om doelenbomen en indicatoren - heeft gekwaUficeerd als 'best practice'. 
Dit geldt eveneens voor de paragraaf weerstandvermogen die door de accountant als 'best practice' 
wordt gezien. We zien daarin een erkenning dat de doorontwikkeUng van de begroting een 
daadwerkelijke verbetering is gebleken. 

Verder hebben we de voorbereiding van het jaarrekeningtraject verder verbeterd. Door tijdig zorg 



te dragen voor de beschikbaarheid van goede en complete specificaties van de In de jaarrekening 
verantwoorde bedragen verloopt de accountantscontrole vlot. Ook de ambteUjke inloopspreekuren 
met de accountant dragen bij aan een interactief en soepel lopend proces van de jaarrekening. De 
accountant heeft zi jn tevredenheid hierover ook aan ons kenbaar gemaakt. 

Beschrijven en versoberen P&C cyclus 
Naast de doorontwikkeUng hebben we onderstaande activiteiten opgepakt in de periode 2011-2014: 
• we werken inmiddels met bestuursopdrachten en een P&C-kalender, inclusief een 

(proces)beschrijvlng van de diverse P&C documenten. Hierdoor zijn deze processen voor de 
betrokkenen aan de voorkant helder. Alle actoren weten wat er van hen wordt verwacht en 
wanneer, waardoor de processen beter gestructureerd verlopen; 

• we hebben de productenraming een andere inrichting gegeven met de focus op financiële 
toeUchtingen en onderbouwingen. Dit heeft de toegevoegde waarde van dit document vergroot; 

• Voor de versobering van de P en C-cyclus is met name gezocht naar een optimaUsatie in het 
werkproces. Een aantal voorstellen is voorbereid in het kader van de ombuigingstaakstelUng op 
het terrein van financiën. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van een kleine schrijfgroep voor 
de opstelUng van de begroting. De vereenvoudiging van de PenC-cyclus is aan de orde geweest. 
Uw staten zijn betrokken geweest bij het t raject om de begroting concreter te maken en 
hebben aangegeven tevreden te z1jn over het resultaat. De kwali teit van de stukken is 
toegenomen; 

• In het kader van versobering zijn tevens, zoals hiervoor is toegeUcht, met ingang van 2012 de 
Voorjaarsnota en de Kadernota geïntegreerd tot een Perspectief nota. 

Tussen- en Eindbalans 
In 2013 is de Tussenbalans m.b.t. het Collegeuitvoeringsprogramma opgesteld; inmiddels is de 
voorbereiding van de Eindbalans gestart en deze zal naar verwachting eind 2014 beschikbaar komen. 

Sturing en beheersing van grote projecten 
Uw Staten hebben enkele jaren geleden aangegeven dat sturing op projecten een aandachtspunt is. 
Dit heeft geleld tot een onderzoek "Grip op grote projecten". In de tussentijd zijn afspraken 
gemaakt met uw Staten over projecten die in samenwerking met derden tot stand worden gebracht 
(Kader voor Samenwerking) en wordt u in het kader van grote subsidietrajecten nauw betrokken 
gedurende het proces. Voor de beoordeUng van aanvragen zijn procesafspraken gemaakt. Ook het 
Handvest Actieve informatievoorziening biedt u handvatten om grip op projecten te hebben. 

b. VooruitbUk 
• We gaan ons oriënteren op appUcaties die ons kunnen ondersteunen bi j het opstellen van de 

PenC documenten. Beoogd wordt om het proces minder arbeidsintensief te laten zi jn. In een 
volgende periode kan over een Uchtere P&C-cyclus worden gesproken. 

• We doen ervaring op met zero bases budgetting door een pilot uit te voeren voor drie 
begrotingsposten; 

• Borging en expUcitering van risicomanagement heeft continue onze aandacht. Ook voor derden 
moet duideUjk zijn over welke risico's het gaat en op welke wijze daarmee wordt omgegaan; 

• Het dashboard Interne beheersing is nog in ontwikkeUng. Met een verbetering van de 
managementinformatie worden de mogelijkheden voor een dergeUjk sturingsinstrument 
vergroot. Met het management is besproken welke behoefte aan sturingsinformatie er is en wat 
er nu en straks beschikbaar moet kunnen worden gesteld. 

Uiteraard worden maatregelen getroffen om de gerealiseerde verbeteringen te borgen in de daarop 
volgende jaren. 

c. Kosten 
In een aantal gevallen is en wordt voor bovengenoemde activiteiten externe ondersteuning 
ingehuurd. De totale kosten hiervan zullen naar verwachting € 203.000 bedragen. 

uitgaven tot en met oktober 2014 
nog verwachte uitgaven afrondende werkzaamheden 
totale uitgaven 

46 
194 
240 

bedragen x € 1.000 



6. Verbeteren van de kwaliteit van de financiële administratie 

Tekst uit het programmaplan 
De financiële administratie is het fundament van de (financiële) informatievoorziening. De 
gegevens, zoals vastgelegd in de boekhouding zullen na veredeling tot informatie een bijdrage 
leveren aan de sturing van onze organisatie. Het is dus zaak dat de boekhouding betrouwbaar en up 
to date is. Daarnaast is het belangrijk dat de boekhouding zodanig is ingericht dat deze bruikbaar 
is. Onze verbeteracties richten zich vooral op: 
• verbetering van de aanlevering van gegevens aan de boekhouding (door de organisatie); 
• verbetering van de gegevensverwerking (begrotingsmutaties, rechten, verplichtingen, trs-

posten, etc); 
• verbetering van het rekeningsschema: 
• verbetering van de liquiditeitsplanning: 
• verder doorvoeren van automatisering zoals het digitaliseren van de facturenstroom en 

upgrading van het boekhoudpakket; 
• het ontwikkelen van managementrapportages voor debiteuren, crediteuren en 

begrotingsmutaties. 

Rapportage 
a. Resultaten 
Verbeteren van gegevensverwerking en aanlevering gegevens door de organisatie 
Bij de oprichting van de afdeUng Services en Middelen in 2012 zijn alle processen binnen de 
financiële administratie opnieuw ontworpen en vastgelegd (AO/IC). Daarbij is waar dat nodig was 
functiescheiding aangebracht tussen verschillende functionarissen in het proces. Deze processen 
zijn in 2013 nogmaals herzien en aangepast aan de actuele situatie. 
Door de invoering van deze meer procesgerichte werkwijze is het voor de organisatie helderder 
geworden welke eisen worden gesteld aan de aanlevering van gegevens bij de financiële 
administratie. 
Zowel vanuit de Financiële Administratie (via Interne Controle (IC)) als vanuit de afdeUng 
Managementondersteuning, cluster Financiën (Verbijzonderde Interne Controle (VIC)) wordt de 
uitvoering van deze processen sinds 2012 regelmatig zorgvuldig getoetst. Van de IC en de VIC 
worden verslagen gemaakt op basis waarvan aan de directie voorstellen tot verbetering worden 
voorgelegd (zie hierboven, onder Rechtmatigheid). 

Migratie financieel systeem en verbetering rekeningschema 
In 2013 is het financiële systeem CODA gemigreerd naar een nieuwe versie, waarmee de Provincie 
Flevoland voldoet aan de vereisten van de Single Euro Payments Area (SEPA). In de nieuwe versie is 
een groot aantal functionele wensen vanuit de organisatie gereaUseerd. Bij de migratie is het 
rekeningschema van de provincie volledig opnieuw ingericht, op een wijze die beter aansluit bij de 
huidige opzet van de begroting. De nieuwe inrichting is conform de Basis Inrichting Lagere 
Overheden (BILO), een best practice voor de inrichting van de elementenstructuur in CODA. Met het 
nieuwe rekeningschema kan de boekhouding eenvoudiger worden aangepast aan toekomstige 
wijzigingen in de structuur van de Programmabegroting. De conversie van data bij de CODA-migratie 
(crediteuren, debiteuren en balans) is gecontroleerd door de accountant en akkoord bevonden. 

Ontwikkelen van managementrapportages debiteuren, crediteuren en begrotingsmutaties 
De bestaande rapportages voor debiteuren, crediteuren en begrotingsmutaties zijn bij de CODA-
migratie in 2013 omgezet naar een nieuwe versie van de managementinformatie-tooi Cognos. In 
2014 is een project gestart voor professionalisering en verbetering van het genereren van 
managementinformatie voor de gehele organisatie. Indien de huidige tooi zal worden vervangen 
zullen ook de beschikbare rapportages in CODA worden omgezet naar de nieuwe tooi. Daarbij zal 
aandacht zijn voor het toepassen van Business IntelUgence, waarmee het aantal maatwerkrapporten 
kan worden verkleind en gebruikers rapportages beter zelfstandig kunnen aanpassen op hun 
behoeftes. Dit project loopt nog door in 2015. 



Verbeteren liquiditeitsplanning 
We hebben een meerjarige Uquiditeitsplanning ontwikkeld, welke een rol speelt bij o.a. 
Schatkistbankieren en EMU-monitoring. Daarnaast zijn bij de overgang naar schatkistbankleren 
nadere afspraken over het beheer van de Uquide middelen gemaakt met de bank van de provincie 
Flevoland, teneinde een zo goed mogeUjk rendement te verkrijgen. 

Digitalisering procure to pay-proces 
Het procure to pay-proces omvat alle activiteiten omtrent de inkoop van diensten, leveringen en 
werken bij de provincie Flevoland, vanaf de start van het inkooptraject tot aan het betalen van de 
factuur. Na afronding van de CODA-migratie is in 2014 een project gestart waarmee een aantal 
onderdelen van het procure to pay-proces zal worden geautomatiseerd. Enerzijds leidt dit tot 
versterking van de controle op rechtmatigheid aan de voorkant van het inkoopproces. Anderzijds 
kan het betaalgedrag van de provincie Flevoland hierdoor sterk worden verbeterd omdat 
inkoopfacturen via een digitale workflow zullen worden afgehandeld. 

b. VooruitbUk 
I De volgende zaken zullen we nog oppakken: 

• DigitaUsering inkoopproces: in 2015 wordt een workflow gereaUseerd voor het vastleggen van 
verpUchtingen en betalen van facturen, waarmee de control op het betaalgedrag van de 
Provincie Flevoland wordt verstevigd. Ook zal het inkoopproces dat vooraf gaat aan het 
vastleggen van verpUchtingen worden gedIgltaUseerd, waarmee de rechtmatigheid van inkopen 
aan de voorzijde van het inkoopproces is geborgd. 

• Upgrade rapportagetool: in 2015 wordt een nieuwe rapportagetool aangeschaft waarmee 
intelUgente managementrapportages kunnen worden gereaUseerd uit diverse 
informatiesystemen, waaronder het financiële systeem. 

• Ondersteuning salarisadministratie en financiële administratie: waar nodig wordt externe 
capaciteit ingehuurd om de eigen medewerkers in te kunnen zetten voor projecten in het kader 
van de verbetering van de interne beheersing. 

c. Kosten 
In een aantal gevallen is en wordt voor bovengenoemde activiteiten externe ondersteuning 
ingehuurd. De totale kosten hiervan zullen naar verwachting € 374.000 bedragen. 

uitgaven tot en met oktober 2014 
nog verwachte uitgaven afrondende werkzaamheden 

totale uitgaven 

248 
141 
389 

bedragen x € 1.000 



7. Beheersing van de IT-omgeving 

Tekst uit het programmaplan 
Het is heden ten dage onmogelijk een bedrijf te runnen zonder een adequaat werkende IT-
organisatie. Het is dan ook zaak maatregelen te treffen waardoor de continuïteit van de IT-
omgeving gewaarborgd wordt. De volgende maatregelen zijn wij voornemens door te voeren: 
• het ontwerpen en implementeren van een beveiligingsbeleid: 
• het doorvoeren van restoretests; 
• het opstellen van continuïteit- en calamiteitenplannen; 
• het realiseren van een uitwijkvoorziening. 
• Verder zal de kwaliteit van onze IT-dienstverlening toe moeten nemen. We denken hierbij aan 

het ontwikkelen van goede testprocedures en het invoeren van service level agreements. 

a. Resultaten 
Ontwerpen en implementeren van beveiligingsbeleid 
Onze provincie heeft (nog) geen formeel IT-beveiUgingsbeleid. Het concept IT-beveiUgingsbeleid is 
in 2011 opgesteld, inmiddels is dit ingehaald door een gemeenschappehjke aanpak van de twaalf 
provincies. Wij zullen te zijner ti jd een besluit nemen over het onderUggende Convenant 
InformatiebeveiUging. Dit convenant leidt tot een IT beveiUgingsbeleid voor de provincie Flevoland. 

Doorvoeren van restoretests 
Met restoretests wordt gecontroleerd of de opgeslagen back ups opnieuw ingelezen kunnen worden. 
In 2013 en 2014 hebben restoretests plaatsgevonden voor de appUcaties CODA (financieel systeem) 
en Beaufort (personeelsinformatiesysteem. Deze test kenden een positieve uitkomst. De 
restoretests van CODA en Beaufort zullen jaarlijks worden uitgevoerd. 

Opstellen van continuïteits- en calamiteitenplannen 
Onze provincie bezit geen algemeen gedocumenteerd Business Continuity Plan (BGP) en Disaster 
Recovery Plan (DRP). Om het risico te mitigeren is een calamiteiten handboek opgesteld. Hiermee 
was voor dat moment voldoende invulUng gegeven aan de gewenste maatregel. 
Vanaf 2015 zal de Provincie Flevoland uitvoering geven aan de afspraken in het kader van de 
Interprovinciale Regulering InformatieveiUgheid. Er is een baseUne informatieveiUgheid 
beschikbaar. Daarmee zullen de bestaande maatregelen op een hoger niveau worden getild. 

Realiseren van uitwijkvoorziening 
In 2012 heeft de directie besloten om de uitwijk niet meer mee te nemen in de IT audit. In 
datzelfde jaar hebben we een afspraak gemaakt met de gemeente Lelystad, waarbij de gemeente 
ons zal ondersteunen in geval van ICT-calamiteiten. In de afgelopen jaren hebben zich geen grote 
ICT-calamiteiten voorgedaan. 

Testprocedures 
Het testen van de ICT infrastructuur is vorig jaar naar een hoger niveau getild. Zo is er een master 
testplan opgesteld en een testprocedure toegepast bij de upgrade van Coda. Dit master testplan 
wordt aangevuld met bijlagen voor de andere systemen. De methodiek wordt ook toegepast bij het 
project voor het doorvoeren van de aanpassingen in de diverse systemen als gevolg van de 
reorganisaties. 

Invoeren van Service Level Agreements 
De afdeUng SenM ondersteunt de organisatie sinds de oprichting medio 2012 o.b.v. een Producten 
en Diensten Catalogus en een Service Level Agreement ICT (ook wel diensten niveau overeenkomst 
genoemd). Over de uitvoering van de SLA wordt gerapporteerd aan een klantenpanel. 
De monitoring op de ketens van de bedrijfskritische appUcaties wordt ingericht en de rapportage op 
de beschikbaarheid geoptimaUseerd. 



Voor het verbeteren van de kwaUteit van de IT dienstverlening zijn de volgende maatregelen ook 
relevant: 

Autorisatieprocedure 
Een formele procedure voor het toekennen, wijzigen en verwijderen van accounts en autorisaties op 
het netwerk en binnen appUcaties is nog niet aanwezig. Ook een periodieke controle naar de 
juistheid en geldigheid van de accounts en autorisaties op het netwerk en binnen appUcaties vindt 
nog niet (zichtbaar) plaats. De verbetering van het beheer van de autorisaties worden op dit 
moment opgepakt; dit zal in het eerste kwartaal van 2015 worden afgerond. 

>4utor/sat/ematr;ces 
Voor de applicatie Coda is een concept autorisatiematrix gemaakt. Deze matrix geeft echter nog 
geen inzicht in de rechten van de gebruikers. Voor de overige appUcaties en Active Directory is ook 
nog geen autorisatiematrix opgesteld. Het juist en volledig opstellen van autorisatiematrices vereist 
heldere afspraken. Deze worden opgesteld. Voor de overige appUcaties en Active Directory is nog 
geen autorisatiematrix opgesteld. 

b. VooruitbUk 
• Eind 2014 wordt een penetratietest uitgevoerd op de ICT omgeving van Flevoland. Deze test 

wordt daarna jaarlijks uitgevoerd. Het is een toets van een of meer computersystemen op 
kwetsbaarheden, waarbij deze kwetsbaarheden ook werkelijk gebruikt worden om in deze 
systemen in te breken. 

• Na het tekenen van het bestuurUjk convenant informatieveiUgheid start een 
bewustwordingscampagne voor bestuurders en medewerkers van Flevoland. 

• In 2015 worden ook de informatieveiUgheidskaders vastgesteld als onderdeel van de algemene 
ICT kaders. 

c. Kosten 
In een aantal gevallen is en wordt voor bovengenoemde activiteiten externe ondersteuning 
ingehuurd. De totale kosten hiervan zullen naar verwachting € 22.000 bedragen. 

uitgaven tot en met oktober 2014 
nog verwachte uitgaven afrondende werkzaamheden 

totale uitgaven 

O 
22 
22 

bedragen x € f.000 


