
  

  

Memo 
Aan: Provinciale Staten van de Provincie Flevoland 

Van: EY (Ernst & Young Accountants LLP) 

Datum: 11 mei 2021 

 

 

Beantwoording vragen ChristenUnie d.d. 10 mei 2021 
 

Vooraf 
In dit memo hebben wij onze beantwoording van de vragen van de ChristenUnie d.d. 10 mei 2021 over 

ons accountantsverslag inzake de jaarrekeningcontrole 2020 van de Provincie Flevoland d.d. 28 april 

2021 opgenomen. 

 

Mocht u hier nog nadere vragen over hebben, kunt u contact opnemen met Daniël Engwerda of Leon de 

Vries van EY via de griffie van de provincie Flevoland. 

Beantwoording vragen ChristenUnie d.d. 10 mei 2021 

Vraag 1 

Vraag ChristenUnie: 

P7: kunt u ter verduidelijking het bedrag van de Europese aanbestedingsdrempel aangeven en vermelden 

in het verslag? 

 

Reactie EY: 

Voor de provincie Flevoland gelden in de basis de volgende drempelbedragen: 

Drempelbedragen voor Europese aanbestedingen voor de provincie Flevoland 

(Bedragen excl. BTW) 2018 2019 2020 2021 

Werken € 5.548.000 € 5.548.000 € 5.350.000 € 5.350.000 

Leveringen en diensten € 221.000 € 221.000 € 214.000 € 214.000 

Concessieovereenkomsten € 5.548.000 € 5.548.000 € 5.350.000 € 5.350.000 

 

Voor speciale sectoren en defensie en veiligheid gelden afwijkende drempelbedragen. Wanneer de 

waarde van een opdracht het geldende drempelbedrag overschrijdt, dient de betreffende opdracht 

Europees te worden aanbesteed. 

Vraag 2 

Vraag ChristenUnie: 

P7: ‘Meerjarenanalyse van de inkopen per crediteur om vast te stellen of sprake is van repeterende 

inkopen die (meerjarig) de Europese aanbestedingsdrempel overschrijden en of deze Europees zijn 

aanbesteed.’ Hoeveel jaren zijn in de meerjarenanalyse van de inkopen per  crediteur meegenomen? 
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Reactie EY: 

Voor de crediteuren die in onze steekproef op de inkopen en aanbestedingen zijn betrokken hebben wij – 

per opdracht - vastgesteld of sprake is van repeterende inkopen die (meerjarig) de Europese 

aanbestedingsdrempel overschrijden. De reikwijdte van deze meerjarenanalyse verschilt om deze reden 

per crediteur en per opdracht, waarbij inkopen tot maximaal 4 jaar geleden in onze meerjarenanalyse 

worden betrokken. 

Vraag 3 

Vraag ChristenUnie: 

P10: ‘Wij hebben aanvullende controlewerkzaamheden verricht om de juiste afgrenzing van de 

subsidielasten in het boekjaar 2020 te controleren.’ Kunt u deze aanvullende controlewerkzaamheden 

toelichten? 

 

In ons controleplan d.d. 13 januari 2021 hebben wij een verhoogd risico op fouten in de jaarrekening 

geïdentificeerd met betrekking tot de juiste en volledige toerekening van de subsidielasten aan het 

boekjaar op basis van de gehanteerde grondslag voor verantwoording van de verstrekte subsidies.  Dit 

risico ziet primair toe op de door de provincie verstrekte projectsubsidies, daar deze projecten veelal 

over meerdere boekjaren worden uitgevoerd.  

 

De door de provincie gekozen grondslag voor verantwoording van de verstrekte projectsubsidies is als 

volgt (zie ook pagina 169 van de jaarrekening 2020): 

 

Uitgaven en nog resterende betalingen uit hoofde van verstrekte projectsubsidies worden als last aan het 

boekjaar toegerekend in die mate dat de bestedingen en/of relevante balansmutaties in investeringen 

samenhangend met de in de subsidiebeschikking opgenomen te realiseren subsidiabele prestaties in het 

boekjaar zijn gerealiseerd. Toerekening is hierbij vooral gebaseerd op het vooraf bij de aanvraag 

verkregen bestedingsritme, dat gebaseerd is op de door de subsidieontvanger opgestelde 

(meerjaren)begroting, tenzij er (bijvoorbeeld tussentijds op basis van monitoringactiviteiten) redenen zijn 

om daar van af te moeten wijken. 

 

Omdat onze ervaring is dat subsidieprojecten veelal vertraging oplopen, hebben wij ons primair gericht 

op het vaststellen van de juistheid van de verantwoorde subsidielasten voortvloeiend uit 

projectsubsidies (immers, het risico bestaat dat subsidielasten worden verantwoord terwijl het project 

forse vertraging heeft opgelopen en de werkelijke subsidielasten hierdoor fors lager zijn). 

 

Als respons op het verhoogde risico omtrent toerekening van de subsidielasten van projectsubsidies aan 

het boekjaar hebben wij een grotere steekproef uitgevoerd op de in 2020 verstrekte en verantwoorde 

subsidies. Dit betekent dat wij voor een groter aantal verstrekte subsidies de juiste, volledige en 

rechtmatige verantwoording hebben vastgesteld vergeleken met de situatie dat geen sprake zou zijn van 

een verhoogd risico. Hiermee hebben wij eveneens het verhoogde risico op onjuiste afgrenzing van de 

verantwoorde subsidielasten geadresseerd. 

 

Zoals ook opgenomen in ons accountantsverslag hebben wij op basis van de door ons verrichte 

werkzaamheden vastgesteld dat de subsidielasten over 2020 juist, volledig en rechtmatig worden 

verantwoord. 
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Vraag 4 

Vraag ChristenUnie: 

P11: ‘Wij constateren dat het aantal handmatige boekingen in de jaarafsluiting relatief hoog is.‘ Wat is 

relatief hoog? Kunt u dit kwantificeren? 

 

Reactie EY: 

In vergelijking met andere provincies en andere decentrale overheden is het onze observatie dat het 

aantal handmatige boekingen in de jaarafsluiting bij Flevoland hoger is. Deze observatie ziet zowel toe 

op het aantal boekingen als op de omvang van de boekingen (in euro’s). Wij constateren bijvoorbeeld 

omvangrijke handmatige boekingen in het afsluitproces ten aanzien van de mutaties in de reserves 

(toevoegingen aan reserves: € 74,4 miljoen en onttrekkingen uit reserves: € 71,8 miljoen) en mutaties 

voorzieningen (toevoegingen aan voorzieningen: € 12,0 miljoen en onttrekkingen uit voorzieningen:  

€ 11,8 miljoen).  

 

In onze managementletter ten behoeve van het college van Gedeputeerde Staten hebben we de 

provincie om deze reden geadviseerd te onderzoeken hoe het aantal en de omvang van de handmatige 

boekingen kan worden teruggebracht en/of deze niet op een eerder moment in de tijd kunnen worden 

gemaakt. 

Vraag 5 

Vraag ChristenUnie: 

P20: kunnen de ‘bepalingen van het Bado’ verder worden toegelicht?  

 

Reactie EY: 

Met deze zinsnede wordt gerefereerd naar de in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 

(Bado) opgenomen bepalingen omtrent de goedkeuringstolerantie en rapporteringstolerantie, die 

relevant zijn voor de controle van de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties in de 

jaarrekening en ons oordeel hierover. Nadere informatie hierover is opgenomen in de Bijlage 

Materialiteit van ons accountantsverslag (pagina 39). 


