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Geachte leden van de Provinciale

Wij hebben het genoegen ons accountan
Dit verslag bevat onze belangrijkste
conform het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO)

Voor de organisatie is het jaar 2011 een jaar van beweging geweest. Deze beweging bestaat onder
andere uit het doorontwikkelen van de interne beheersing, het doorvoeren van een interne
reorganisatie en de beweging in de
impact hebben op uw organisatie in brede zin.
aan de doorontwikkeling van de interne beheersing en het jaarrekeningtraject. Hierin zijn hele
duidelijke positieve en grote stappen gezet door het
ontwikkeling een vervolg. Ook dan gaan wij met de organisatie
effectieve wijze invulling kan worden gegeven aan de verdere verbetering van de interne beheersing.
Wij bedanken u en uw collega’s voor hun medewerking bij onze controlewerkzaamheden.

Een goedkeurende controleverklaring
In overeenstemming met de opdracht van Provinciale Staten, zoals uiteengezet in onze
bevestiging gedateerd 12 juli 2011, hebben wij
Wij hebben een goedkeurende controleverklaring op de aspecte
afgegeven d.d. 11 april 2012 bij de door het college van Gedeputeerde Staten opgestelde jaarrekening
2011. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording
Provincies en Gemeenten (BBV) en toont een eigen vermogen van
€ 214,5 mln., een negatief resultaat voor bestemming van
bestemming van € 8,7 mln. Als Provinciale Staten niet overgaat tot ongewijzigde vaststelling van de
jaarrekening verzoeken wij u contact met ons op te nemen om verdere acties te bespreken. Een kopie
van dit verslag hebben wij gezon
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Wij hebben het genoegen ons accountantsverslag over het boekjaar 2011 aan u te presenteren.
Dit verslag bevat onze belangrijkste bevindingen uit de controle van uw jaarrekening
conform het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO).

Voor de organisatie is het jaar 2011 een jaar van beweging geweest. Deze beweging bestaat onder
kelen van de interne beheersing, het doorvoeren van een interne

beweging in de plannen rondom Oostvaarderswold. Kortom on
organisatie in brede zin. In 2011 hebben wij samen met de organisatie gewerkt

aan de doorontwikkeling van de interne beheersing en het jaarrekeningtraject. Hierin zijn hele
duidelijke positieve en grote stappen gezet door het college en de organisatie. In 2012 krijgt deze
ontwikkeling een vervolg. Ook dan gaan wij met de organisatie in overleg hoe op een
effectieve wijze invulling kan worden gegeven aan de verdere verbetering van de interne beheersing.
Wij bedanken u en uw collega’s voor hun medewerking bij onze controlewerkzaamheden.

oedkeurende controleverklaring
In overeenstemming met de opdracht van Provinciale Staten, zoals uiteengezet in onze

juli 2011, hebben wij de jaarrekening over het boekjaar 2011 gecontroleerd.
een goedkeurende controleverklaring op de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid

2012 bij de door het college van Gedeputeerde Staten opgestelde jaarrekening
aarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording

Provincies en Gemeenten (BBV) en toont een eigen vermogen van € 89,5 mln.
resultaat voor bestemming van € 2,2 mln. en een

mln. Als Provinciale Staten niet overgaat tot ongewijzigde vaststelling van de
jaarrekening verzoeken wij u contact met ons op te nemen om verdere acties te bespreken. Een kopie
van dit verslag hebben wij gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten.
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Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer
nnootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u

meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

aan u te presenteren.
bevindingen uit de controle van uw jaarrekening en is uitgegeven

Voor de organisatie is het jaar 2011 een jaar van beweging geweest. Deze beweging bestaat onder
kelen van de interne beheersing, het doorvoeren van een interne

plannen rondom Oostvaarderswold. Kortom ontwikkelingen die
samen met de organisatie gewerkt

aan de doorontwikkeling van de interne beheersing en het jaarrekeningtraject. Hierin zijn hele
ollege en de organisatie. In 2012 krijgt deze

in overleg hoe op een efficiënte en
effectieve wijze invulling kan worden gegeven aan de verdere verbetering van de interne beheersing.
Wij bedanken u en uw collega’s voor hun medewerking bij onze controlewerkzaamheden.

In overeenstemming met de opdracht van Provinciale Staten, zoals uiteengezet in onze opdracht-
de jaarrekening over het boekjaar 2011 gecontroleerd.

rouwheid en rechtmatigheid
2012 bij de door het college van Gedeputeerde Staten opgestelde jaarrekening
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mln., een balanstotaal van

en positief resultaat na
mln. Als Provinciale Staten niet overgaat tot ongewijzigde vaststelling van de

jaarrekening verzoeken wij u contact met ons op te nemen om verdere acties te bespreken. Een kopie
den aan het college van Gedeputeerde Staten.
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1. Inleiding

Dit verslag is uitgegeven conform het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) en geeft
achtereenvolgens weer:

 Onze belangrijkste boodschappen en aanbevelingen.
 Getrouwheid en rechtmatigheid.
 Financiële positie.
 Interne beheersing.
 Wat ons verder is opgevallen.
 Vooruitkijkend.

Het accountantsverslag is uitsluitend opgesteld voor gebruik door de provinciale staten, het college van
Gedeputeerde Staten en (vanuit Sisa) de ministeries waarop de Sisa-regelingen zoals vermeld in de Sisa-bijlage
betrekking hebben. PricewaterhouseCoopers geeft derde partijen niet het recht om op het rapport te mogen
vertrouwen dan wel het rapport voor enig doel te gebruiken. PricewaterhouseCoopers wijst derhalve
uitdrukkelijk enige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en/of zorgplicht jegens andere partijen dan de
Provinciale Staten van provincie Flevoland van het rapport af.

Het doel van dit accountantsverslag is om u te informeren over onze bevindingen in het kader van de
jaarrekeningcontrole 2011 van provincie Flevoland. Deze controle hebben wij in opdracht van de provinciale
staten uitgevoerd. Wij hebben onze controle over 2011 inmiddels afgerond en hebben een goedkeurende
controleverklaring afgegeven d.d. 11 april 2012, zowel ten aanzien van het getrouwe beeld van de jaarrekening
als ook de rechtmatigheid daarvan.

In de controleverklaring kunnen wij echter niet alle informatie kwijt die wij met u willen delen, daarom willen
wij deze informatie in dit accountantsverslag opsommen. Hierbij moet gezegd worden dat dit geen uitputtende
opsomming is van de uitgevoerde werkzaamheden en de geconstateerde bevindingen. Mocht u hierover met ons
willen spreken, dan staan wij daar natuurlijk voor open.

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij ook de Sisa-bijlage gecontroleerd. Sinds 2006 maakt
deze bijlage onderdeel uit van de reguliere jaarrekening van de provincie en dienen wij als accountant een
oordeel af te geven over de gegevens in deze bijlage. In bijlage C van dit verslag hebben wij een overzicht
opgenomen van onze bevindingen ten aanzien van de Sisa-bijlage in de jaarrekening 2011.
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2. Onze belangrijkste
boodschappen

Onze belangrijkste boodschappen en aanbevelingen zijn:

1. Wij hebben een controleverklaring afgegeven met een goedkeurend oordeel op het gebied van getrouwheid
en rechtmatigheid. Uit onze controle zijn geen tekortkomingen geconstateerd die effect hebben op ons
oordeel.

2. Door Flevoland is in 2011 aanzienlijk geïnvesteerd in de verbetering van de interne beheersing. In de
organisatie is een kleine reorganisatie doorgevoerd waarin ook de financiële processen zijn betrokken.
Tevens is een intern controleplan opgesteld en zijn diverse interne controles uitgevoerd. Hierdoor is de
kwaliteit van de financiële verslaggeving aanzienlijk toegenomen. Daarnaast hebben wij bij de controle van
de jaarrekening vastgesteld dat de kwaliteit van de oplevering aanzienlijk is verbeterd. Ook op het gebied
van risicomanagement en planning & control zijn daarnaast duidelijke stappen gezet. Positieve
ontwikkelingen waardoor ook een goed jaarrekeningproces heeft plaatsgevonden. Doordat eerst goede
interne controles werden uitgevoerd, was nog niet alle informatie beschikbaar bij de start van onze controle.
Een aandachtspunt voor doorontwikkeling. Wij hebben nog enkele belangrijke aandachtspunten besproken
met de organisatie (bijvoorbeeld beheersing tussenrekeningen). Op deze onderdelen zal in 2012 worden
gewerkt aan verdere verbetering.

3. Flevoland heeft in de afgelopen jaren diverse uitgaven gedaan voor de ontwikkeling van Oostvaarderswold.
Per saldo is voor € 4,8 mln. aan gronden voorgefinancierd en gepresenteerd onder de materiële vaste
activa. Ten aanzien van deze bijdrage bestaan nog veel onzekerheden. Er bestaat discussie tussen Flevoland
en het Rijk over de omvang. Eind maart is door de bestuursrechter een negatieve uitspraak gedaan over de
vordering op het Rijk. Flevoland beraamt zich op het in beroep gaan tegen de uitspraak en daarnaast het in
overleg treden met het Rijk. Daarnaast zullen diverse scenario’s aan de Staten worden gepresenteerd voor
een mogelijk vervolg van Oostvaarderswold. Het is nog onduidelijk welke financiële gevolgen dit heeft voor
de provincie Flevoland. Het college is van mening dat een afwaardering op de voorgefinancierde grond op
dit moment nog niet noodzakelijk is. Duidelijk mag zijn dat hier financiële risico’s aan zijn verbonden. Deze
onzekerheden zijn toegelicht in de jaarrekening. Mede op basis hiervan kunnen wij instemmen met de
huidige verwerking. Door het college wordt in de voorstellen voor resultaatbestemming het voorstel gedaan
om een bijdrage aan de reserves te doen ter afdekking van het mogelijke toekomstige financiële risico. Wij
onderschrijven het belang hiervan. Tevens is het van belang om de (financiële) gevolgen adequaat te
monitoren en tijdig tot financiële bijstelling over te gaan.

4. Het onderhandelingsakkoord omtrent het natuurakkoord is nog niet volledig (financieel) uitgewerkt. In
2012 zal nadere invulling plaatsvinden van de afrekening van het ILG per 1 januari 2011 (op basis van PEIL
2010) en daarnaast de concrete invulling en vertaling van het decentraliseren van het natuurbeleid
(inclusief naar verwachting een jaarlijkse uitkering provinciefonds). Bij het opstellen van de
jaarverslaggeving 2011 bestonden nog diverse onzekerheden ten aanzien van de financiële afrekening en de
(juridische) overgang naar een mogelijke decentralisatie-uitkering. Als gevolg hiervan is uit voorzichtigheid
gekozen voor het handhaven van de huidige administratieve verwerking. Wij hebben het college
geadviseerd in 2012 de financiële uitwerking nader te beoordelen en de uitkomsten financieel te verwerken
in begroting en jaarverslaggeving. Wij hebben vastgesteld dat de verwerking en de onzekerheid adequaat is
toegelicht in de jaarrekening.

5. Uit de door Flevoland uitgevoerde interne controle op rechtmatigheid zijn beperkte tekortkomingen
geconstateerd in de naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen (€ 0,3 mln.). Dit betreffen veelal
oudere dossiers met een doorloop in 2011. Dit is mede het resultaat van diverse activiteiten om de
bewustwording in de organisatie te vergroten. Gezien de beperkte tekortkomingen hebben wij op het aspect
rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring afgegeven.
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6. De voorziening pensioenen en uitkeringen leden GS bedraagt per ultimo 2011 € 4,6 mln. Mede op basis van
nadere landelijke voorschriften heeft de provincie actief besloten om een herberekening van het benodigde
doelvermogen ultimo 2011 uit te laten voeren. Dit heeft geleid tot een aanvullende storting in de
voorziening. Uit de controle is gebleken dat voor één oud-gedeputeerde geen berekening is opgesteld.
Mogelijk is de voorziening hierdoor niet volledig verantwoord. Dit hebben wij als PM-onzekerheid
aangemerkt voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Wij hebben het college geadviseerd jaarlijks tijdig
een berekening te laten uitvoeren voor alle (oud-)gedeputeerden en op basis hiervan de voorziening
eventueel bij te stellen.

7. De kwaliteit van de jaarverslaggeving is in 2011 toegenomen. De toelichtingen op de verschillen tussen
begroting en werkelijke realisatie zijn van goed niveau. Daarnaast is ook meer informatie opgenomen over
de ontwikkeling van de salariskosten. Wel is het van belang om het voorspellend vermogen van de
organisatie verder te verbeteren. Per saldo bedraagt het verschil in het resultaat voor bestemming tussen de
begroting na aanpassingen en de werkelijke realisatie ruim € 18 mln. In de najaarsnota zijn een aantal
mogelijke afwijkingen al vermeld. Het verder verbeteren van de sturing op budgetten (inclusief het tijdig af-
en bijramen) is hierbij van belang.

8. Naar aanleiding van recente Europese afspraken ten aanzien van begrotingsdisciplines, wordt op dit
moment gewerkt aan een nieuwe wet houdbare overheidsfinanciën (HOF). Deze nieuwe wetgeving kan
mogelijk grote gevolgen hebben voor investeringen die vanuit eigen middelen worden gefinancierd. De
sturing op het EMU-saldo wordt hierbij steeds belangrijker. Uit de paragraaf financiering blijkt dat
Flevoland een positieve bijdrage levert aan het EMU-saldo. Blijvende aandacht hiervoor is van belang.
Daarnaast wordt hiermee ook het belang van een goede liquiditeitsprognose van belang. Wij hebben
begrepen dat in 2011 hier daadwerkelijk mee is gestart.

9. In 2011 is een aanvullende lening verstrekt aan OMALA van ruim € 2 mln. Daarnaast is een lening van
€ 1 mln. omgezet in een deelneming in CV Airport Garden City. Eind 2011 is door de Raad van State een
negatieve uitspraak gedaan over de uitbreiding van de luchthaven. In maart 2012 is wel een positief advies
over uitbreiding gegeven door de Commissie Alders. Naar verwachting zal nu een nieuw plan worden
ingericht. Deze ontwikkelingen kunnen naar verwachting financiële gevolgen hebben voor de
grondexploitatie in de CV (vraag uit de markt, planning van inkomsten). Door het college is een toets
uitgevoerd op de waardering van de deelneming (evt. lagere marktwaarde) en de leningen (inbaarheid). Op
basis hiervan is geen afwaardering noodzakelijk gebleken. Wel is het van belang om, mede op basis van de
actuele gebeurtenissen en de huidige economische omstandigheden, de ontwikkelingen rondom OMALA
adequaat te monitoren (inclusief de financiële gevolgen voor Flevoland).

10. Inzake de Sisa-regeling Jeugdzorg is conform voorgaande jaren de betrouwbaarheid van de LBIO aantallen
niet tijdig vast te stellen, waardoor dit ten aanzien van Sisa als onzekerheid dient te worden gerapporteerd.
Hiermee wijkt Flevoland naar verwachting niet af van het landelijke beeld.
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3. Uw jaarrekening geeft een
getrouw en rechtmatig beeld

3.1. Goedkeurende controleverklaring is verstrekt
Onder voorwaarde dat u de door het college opgestelde jaarrekening 2011 formeel vaststelt zonder wijzigingen,
hebben wij een goedkeurende controleverklaring afgegeven ten aanzien van de aspecten getrouwheid en
rechtmatigheid. Deze verklaring is gedateerd op 11 april 2012. 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
vaststellen. In overleg kunnen wij dan actie ondernemen.

3.2. 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 de jaarrekening 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 Decentrale Overheden (‘BADO’), tenzij Provinciale Staten
in een controleprotocol ten behoeve van de accountant andere controle- of rapporteringstoleranties vaststelt.
Dit houdt in dat wij een goedkeurende verklaring kunnen afgeven als de geconstateerde fouten minder zijn dan
1% (€ 2,7 mln.) en de onzekerheden minder zijn dan 3% (€ 8,1 mln.) van de totale werkelijke lasten en
toevoegingen aan de reserves in de jaarrekening.

3.3. Wij zijn ook in 2011 onafhankelijk geweest
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 is per 1 januari 2011 van kracht
geworden en is per die datum volledig geïmplementeerd in de onafhankelijkheidsregels en -procedures van
PwC wereldwijd. Implementatie van de Code in nationale regelgeving wordt in 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.

Conform deze afspraken geven wij onderstaand de aanvullende werkzaamheden weer, die wij naast de controle
van de jaarrekening (inclusief de Sisa-bijlage) hebben verricht:

 Werkzaamheden in het kader van het verstrekken van een controleverklaringen bij diverse subsidie-

verantwoordingen.

 Advisering op het gebied van de interne controle.

 Onderzoek fractievergoedingen.



PwC Pagina 9 van 29

Tevens hebben wij uit hoofde van onze natuurlijke adviesfunctie met provincie Flevoland onder andere
gesproken over de volgende zaken (geen limitatieve lijst):

 Interne controle gedurende onze interim- en jaareindecontrole. In deze gesprekken hebben wij suggesties
gedaan voor het doorontwikkelen van de interne controlefunctie;.

 Verwerkingssystematiek van diverse posten in de jaarrekening, zoals tussenrekeningen.

 Doorontwikkeling rechtmatigheidscontroles op naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen en de
controle van subsidies.

 Vóór aanvang van de jaarrekeningcontrole, bijvoorbeeld de waardering van de gronden Oostervaarderswold
en de gevolgen van het Natuurakkoord voor de jaarrekening. Hierdoor konden wij tijdig mogelijke risico’s
bespreken met de organisatie.

Deze werkzaamheden hebben geen invloed op onze onafhankelijke positie als controlerend accountant ten
behoeve van Provinciale Staten van provincie Flevoland.

3.4. Onze bevindingen ten aanzien van het aspect
getrouwheid

Tijdens onze controlewerkzaamheden hebben wij een beperkt aantal controleverschillen geconstateerd. Dit is
een positieve ontwikkeling ten opzichte van voorgaand jaar. De financiële beheersing is duidelijk gegroeid.
De geconstateerde verschillen zijn gecorrigeerd en zijn getrouw verantwoord in de jaarrekening. Wel blijkt uit
onze controle een onzekerheid in de voorzieningen. Deze is onderstaand gepresenteerd.

Omschrijving Fout in

exploitatie

(x € 1.000)

Onzekerheid in

exploitatie

(x € 1.000)

Onzekerheid in de voorziening pensioenen en uitkeringen leden GS € P.M.

3.5. Geen omvangrijke bevindingen ten aanzien van het
aspect rechtmatigheid

In 2011 zijn door de provincie rechtmatigheidsonderzoeken uitgevoerd volgens een met PwC afgestemd
controleplan. Op basis van deze interne onderzoeken en de werkzaamheden die wij zelf hebben uitgevoerd, is
geconstateerd dat ten aanzien van het naleven van Europese aanbestedingsrichtlijnen voor € 0,3 mln. aan
tekortkomingen is geconstateerd. Dit betreffen met name contracten die ook in voorgaand jaar als
tekortkoming zijn aangemerkt en doorlopen in 2011. Er is in 2011 één nieuw contract dat ten onrechte niet
Europees is aanbesteed.

De onzekerheid in het kader van getrouwheid (PM-onzekerheid voorziening) betreft ook een PM-onzekerheid in
het kader van rechtmatigheid.

De totale omvang van deze tekortkomingen blijft onder de door PS vastgestelde toleranties van 1% voor fouten
(€ 2,7 mln.) c.q. 3% voor onzekerheden (€ 8,1 mln.). Derhalve hebben wij op het aspect rechtmatigheid en
getrouwheid een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

3.5.1. Voldoende waarborgen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik
Ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) geldt dat provincie Flevoland niet expliciet een
integraal M&O-beleid heeft. Wel zijn op de desbetreffende beleidsmatige onderdelen de relevante M&O-
aspecten opgenomen in beleid en beheer. De waarborgen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik bestaan onder
andere uit een integriteitsbeleid, het inrichten van adequate functiescheidingen in processen en het uitvoeren
van interne controles.
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In de jaarrekening 2011 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 verantwoordingen hebben wij geen
tekortkomingen op dit punt geconstateerd.

3.5.2. Geen onrechtmatige overschrijdingen van programma-
onderdelen

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 Provinciale Staten.

In het kader van het afleggen van verantwoording richting PS ligt het autorisatieniveau op het niveau van de
programmaonderdelen (ook wel themaonderdelen). In het jaarverslag is een analyse van de verschillende
financiële resultaten per programma en programmaonderdeel opgenomen. Hieruit blijken twee
overschrijdingen van de begrote lasten per programmaonderdeel. Dit verschil is in onderstaande tabel nader
weergegeven. Hierbij is tevens aangegeven of de overschrijding wordt gecompenseerd door hogere baten.

Programma-onderdeel Reden overschrijding Conclusie rechtmatigheid

6.1. Bestuur (€ 691.000) Storting in de voorziening
pensioenen en uitkeringen
leden GS

De overschrijding past binnen bestaand
beleid en had niet eerder kunnen
worden geconstateerd. Op basis hiervan
geen onrechtmatigheid.

6.3 Omgevingsplan
(€ 191.000)

Toerekening apparaatlasten De overschrijding past binnen bestaand
beleid. Daarnaast bestaat voor
personeelslasten een verantwoording op
totaalniveau (afspraak met de Staten).
Op basis hiervan geen
onrechtmatigheid.

3.5.3. Uitgaven ILG zijn rechtmatig besteed
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
conform voorgaande jaren zowel bij provincie Flevoland als bij de Dienst Regelingen (DR) en de Dienst Landelijk
Gebied (DLG) van het ministerie van EL&I.

De rechtmatigheid van de uitgaven van DR en DLG is door de accountantsdienst van het ministerie van EL&I
vastgesteld. Dit op basis van het landelijk hiertoe vastgestelde normenkader.

Door de accountantsdienst is per 1 maart 2012 een controleverklaring afgegeven bij de verantwoording van de ILG-
uitgaven van DR en DLG ten laste van het budget van provincie Flevoland. Uit deze controleverklaring blijkt dat de
verantwoording getrouw en rechtmatig is. Als provinciaal accountant hebben wij een review uitgevoerd op de door de
accountantsdienst van EL&I verrichte werkzaamheden. Uit deze review is gebleken dat in het kader van de
jaarrekeningcontrole van provincie Flevoland conform voorgaande jaren kan worden gesteund op de
controleverklaring van het Ministerie van EL&I; 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
2011) rechtmatig zijn verantwoord in de jaarrekening 2011.
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3.6. Beperkte bevinding ten aanzien van uw Sisa-bijlage
bij de jaarrekening

Wij hebben de bijlage bij de jaarrekening 2011 betreffende Sisa-regelgeving gecontroleerd. Wij hebben geen
materiële tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van de gecontroleerde Sisa-regelingen. Wel blijkt een
onzekerheid ten aanzien van de betrouwbaarheid van de aantallen LBIO. Dit conform het landelijke beeld bij
veel provincies. Voor een uiteenzetting van onze controlebevindingen per Sisa-regeling verwijzen wij naar
bijlage C.

3.7. U hebt voldaan aan de Wet openbaarmaking 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 ontslag-
uitkeringen, in de jaarrekening worden vermeld als deze de gemiddelde ministersbeloning (voor 2011
vastgesteld op € 193.000) te boven gaan. Bij onze controle hebben wij vastgesteld dat de Wopt wordt nageleefd
door provincie Flevoland.

3.8. Instemming over de schattingen van het college
Bij het opmaken van de jaarrekening dient het college van Gedeputeerde Staten bepaalde schattingen te maken
en besluiten te nemen aangaande aangelegenheden van relatief subjectieve aard. Wij brengen in dit kader de
volgende zaken onder uw aandacht. Wij kunnen instemmen met de in de jaarrekening toegepaste waarderings-
grondslagen en de door de directie en het college gemaakte afwegingen en schattingen.

Belangrijke schattingen

Kwalificatie

Toelichting2011 2010

Afschrijvingen
Afschrijvingspercentage
De nota afschrijvingsbeleid zoals door het college opgesteld, hebben wij
gebruikt bij de toetsing van de afschrijvingen in de jaarrekening 2011.
Hierbij hebben wij geen bijzonderheden geconstateerd.

Waardering lening en
deelnemingen

Waardering leningen en deelnemingen
Bij de waardering van leningen en deelnemingen vindt een adequate interne
analyse plaats. Indien noodzakelijk wordt een voorziening getroffen.

Waardering
Oostvaarderswold

Waardering gronden Oostvaarderswold
Het college heeft de verwachting dat de voorgefinancierde gronden nog
financieel gedekt zullen worden middels bijdragen van het Rijk. Derhalve
heeft geen afwaardering van de gronden plaatsgevonden.

Voorzieningen
Omvang en toereikendheid van de voorzieningen
Wij hebben de toereikendheid van de voorzieningen beoordeeld. Vanuit
onze controle bestaat er één onzekerheid ten aanzien van de omvang van de
voorzieningen voor pensioenen gedeputeerden.

Controle- Voorzichtig Evenwichtig Optimistisch Controle-
Verschil Verschil

Aanvaardbare bandbreedte – gebaseerd op materialiteitsoverwegingen

Naast eerder genoemde specifieke inschattingen hebben wij onder andere ook onderstaande inschattingen
beoordeeld:

 Waardering van debiteuren.
 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.
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Uit onze beoordeling blijken geen aandachtspunten of tekortkomingen die van invloed zijn op ons oordeel bij de
jaarrekening.

3.9. Grondslagen voor waardering 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.

3.10. De jaarrekening nader bekeken

3.10.1. Onzekerheden Oostvaarderswold in de jaarrekening
toegelicht

Onder de materiële vaste activa is voor € 4,8 mln. aan gronden Oostvaarderswold gepresenteerd (2011
€ 8,7 mln.). Op 27 mei 2010 hebben Provinciale Staten besloten tot voorfinanciering van de grondaankopen
Oostvaarderswold tot een maximum van € 20,9 mln. Per eind 2011 heeft Flevoland nog € 4,8 mln.
voorgefinancierd en gepresenteerd als gronden onder de materiële vaste activa.

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

Door het college van GS is ingeschat dat sprake is van een reële mogelijkheid om de met eigen middelen
aangekochte gronden alsnog ten laste van het ILG-budget te brengen. Over het ILG-budget is in 2007 een
bestuursovereenkomst afgesloten met het Rijk. Hierbij zijn afspraken gemaakt over aanvullende financiering
van Oostvaarderswold. In maart 2012 is door de Raad van State het inpassingsplan afgewezen. Daarnaast
bestaat over de omvang van het te ontvangen budget bij het opstellen van de jaarverslaggeving 2011 nog een
discussie met het Rijk. Inmiddels is eind maart door de bestuursrechter de vordering inzake aanvullende
financiering van Oostvaarderswold op het Rijk afgewezen. Naar wij hebben begrepen, beoordeelt Flevoland de
mogelijkheden om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter en wil de provincie hierover in overleg
treden met het Rijk. In de komende periode zal door het college gewerkt worden aan verschillende scenario’s
over een eventueel vervolg van Oostvaarderswold. Deze scenario’s zullen aan Provinciale Staten worden
voorgelegd ter besluitvorming.

Deze ontwikkelingen hebben grote beleidsmatige maar ook financiële gevolgen voor Oostvaarderswold. Het is
onduidelijk in hoeverre Oostvaarderswold een vervolg kan krijgen. Dit hangt mede af van de besluitvorming
door de Staten over de voor te leggen scenario’s. In het kader van de jaarrekening bestaat hierdoor ook
onzekerheid ten aanzien van een aantal posten. Deze aspecten hebben wij onderstaand kort beschreven:

 De waardering van de voorgefinancierde gronden is onzeker geworden. Uitgangspunt van het college is dat
in 2012 mogelijk beroep zal worden aangetekend en in overleg zal worden getreden met het Rijk. Indien in
2012 blijkt dat geen volledige financiële dekking bestaat, dan dient mogelijk een deel van de
voorgefinancierde gronden te worden afgewaardeerd. In de jaarrekening 2011 is nog uitgegaan van
volledige dekking van de voorfinanciering. Hieraan zitten onzekerheden verbonden. Deze onzekerheden
zijn ook toegelicht in de jaarrekening. Mede op basis van deze toelichting kunnen wij instemmen met de
huidige verwerkingswijze. Door het college zal het voorstel worden gedaan om uit de resultaatbestemming
2011 een bijdrage aan de reserves te verrichten ter afdekking van het mogelijke toekomstige afwaarderings-
risico (circa € 1,2 mln.). Wij onderschrijven het belang hiervan.

 In de jaarrekening is een vordering op het Rijk opgenomen in het kader van het ILG (circa € 17 mln.). In
deze vordering zijn ook bestedingen ten behoeve van Oostvaarderswold opgenomen. Deze kosten zullen
naar verwachting in de afrekening van het ILG per 1 januari 2011 worden betrokken. Hierover bestaan nog
de nodige onzekerheden. Dit is ook toegelicht in de jaarrekening. Zie ook 3.10.4.
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 Van Rijkswaterstaat is een bijdrage van ruim € 23 mln. verkregen. Deze bijdrage is geleverd om
natuurcompensatie in Flevoland te realiseren. Hiertoe dient in de komende jaren voor dit bedrag aan
natuurcompensatie worden geleverd. Ultimo 2011 is circa € 16 mln. ten laste gekomen van deze
doeluitkering.

Het college is van mening dat naar verwachting in Oostvaarderswold dan wel in een alternatieve
compensatie invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen die zijn overeengekomen met
Rijkswaterstaat. Op basis hiervan heeft geen correctie c.q. ophoging van de schuld in de jaarrekening
plaatsgevonden. Ook dit aspect is door het college toegelicht in de jaarrekening.

In 2012 zullen de financiële gevolgen voor de provincie in kaart worden gebracht op basis van de
besluitvorming door Provinciale Staten en ontwikkelingen ten aanzien van de vordering op het Rijk. Hierbij is
het van belang om ook bovengenoemde financiële aspecten te betrekken.

In het kader van de jaarrekeningcontrole hebben wij de financiële gevolgen voor de jaarrekening van de
ontwikkelingen Oostvaarderswold uitvoerig besproken met het college en de organisatie. Mede op basis van de
opgenomen toelichting over de onzekerheden kunnen wij instemmen met de huidige financiële verwerking. Wel
is het van belang om de ontwikkelingen adequaat te monitoren.

3.10.2. Lening Stichting IJsselmeerziekenhuizen geheel voorzien
Om het voortbestaan van de ziekenhuizen Lelystad en Emmeloord mogelijk te maken, is in 2009 een
achtergestelde lening verstrekt aan Stichting IJsselmeerziekenhuizen voor een bedrag van € 2 mln. Door de
financiële situatie van het ziekenhuis is in 2009 een voorziening getroffen voor de volledige achtergestelde
lening, omdat op dat moment de verwachting bestond dat de lening niet inbaar zal zijn. Ook per eind 2011 is de
financiële situatie van het ziekenhuis beoordeeld. De financiële situatie van de stichting is hierbij ongewijzigd.
Derhalve is de getroffen voorziening voor het mogelijke risico van oninbaarheid gehandhaafd.

3.10.3. Deelneming en lening Omala NV/CV
In 2009 is Flevoland samen met de gemeente Lelystad en Almere een samenwerkingsverband aangegaan
waarbij Flevoland voor een bedrag van € 25.000 aan aandelen heeft verworven in NV Omala (33,33%).
De NV Omala is opgericht om de ontwikkeling van een bedrijventerrein rondom de luchthaven Lelystad
mogelijk te maken.

In voorgaand jaar is aan deze NV door de provincie een lening verstrekt voor een bedrag van € 1 mln. Deze
lening is in 2011 omgezet naar een kapitaalstorting in de CV Airport Garden City. In deze CV zullen de
grondexploitaties in het project worden gerealiseerd. In 2011 heeft Flevoland daarnaast ook een lening aan de
NV verstrekt van € 2,2 mln.

Eind 2011 is door de Raad van State een negatieve uitspraak gedaan over een voorstel om de luchthaven verder
uit te breiden. Echter, in maart 2012 is door de Commissie Alders wel een positief advies gegeven over de
uitbreiding. Naar verwachting zal op basis hiervan nieuwe planvorming worden voorgelegd en vastgesteld.

Wij hebben begrepen dat in 2011 diverse gronden zijn verworven en dat in 2012 daadwerkelijk gestart wordt
met de realisatie van het businesspark. In de huidige economische tijd staan landelijk veel grondexploitaties
onder financiële druk. Ook de grondexploitatie van OMALA brengt mogelijk risico’s met zich mee. Voor
Flevoland zou dit het risico betekenen dat het aandelenkapitaal afgewaardeerd en de leningen eventueel als
oninbaar voorzien zouden moeten worden.

In het kader van de controle van de jaarrekening 2011 hebben wij dit risico besproken met het college. Door het
college wordt aangegeven dat nog voldoende eigen vermogen in de NV en CV aanwezig is, daarnaast zal de
grondexploitatie minimaal kostendekkend worden ontwikkeld is de verwachting. Op basis van deze uitgangs-
punten heeft geen afwaardering plaatsgevonden. Wij kunnen hiermee instemmen. Wel hebben wij het college
gewezen op het belang van het nauwgezet monitoren van de ontwikkelingen bij OMALA, dit op basis van de
meest actuele ontwikkelingen maar ook de landelijke economische ontwikkelingen. Jaarlijks dient te worden
beoordeeld in hoeverre de marktwaarde van de deelneming (veelal het eigen vermogen) lager ligt dan de
deelnemingswaarde in de jaarrekening van de provincie. In dat geval dient te worden afgewaardeerd. Daarnaast
dient een adequate toets op de inbaarheid van de lening plaats te vinden.
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Het is van belang om als samenwerkende partners een goede toets uit te voeren op de door OMALA
gehanteerde uitgangspunten in de grondexploitatie. Deze uitgangspunten zijn bepalend voor het financiële
resultaat in de grondexploitatie en daarmee de waardering van de deelnemingen en de inbaarheid van de
lening.

3.10.4. Financiële gevolgen natuurakkoord nog niet duidelijk,
huidige werkwijze uit voorzichtigheid gehandhaafd

Op 8 februari 2012 is door het IPO overeenstemming bereikt met het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (EL&I) over de uitvoering van het natuurakkoord. Door het natuurakkoord worden
provincies verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied en voor het regionale beleid voor
natuur, recreatie en toerisme, landschap, structuurversterking landbouw en leefbaarheid. Ook financieel heeft
dit de nodige gevolgen voor de provincies. Enkele belangrijke voorbeelden zijn onderstaand weergegeven:

 Op basis van het natuurakkoord zullen bezuinigingen worden doorgevoerd in de toekomstige
rijksbudgetten. Dit heeft naar verwachting gevolgen voor de provinciale begroting in komende jaren. Het is
hierbij van belang om de financiële gevolgen tijdig te vertalen in de meerjarenbegroting. Voor Flevoland
specifiek speelt hierbij de discussie met het Rijk over de budgetten voor Oostvaarderswold. Zie ook
hoofdstuk 3.10.1.

 Het ILG zal per 1 januari 2011 financieel worden afgerekend op basis van het jaarlijkse verantwoordings-
format (PEIL). Het is hierbij nog niet duidelijk in hoeverre hierbij alleen wordt afgerekend op bestede
bedragen dan wel ook de inhoudelijke prestaties worden betrokken in de financiële vaststelling. Wij hebben
begrepen dat door de provincies een interprovinciale werkorganisatie wordt ingericht die mede de opdracht
krijgt om een afrekenprotocol op te stellen. Op basis hiervan zal naar verwachting in de loop van 2012 tot
afrekening worden overgegaan. In de jaarrekening 2011 is door Flevoland nog geen rekening gehouden met
de financiële afrekening.
Dit aangezien de gevolgen hiervan nog niet inzichtelijk zijn en nog diverse onzekerheden bestaan. Deze
onzekerheid is door het college ook toegelicht in de jaarrekening.
Wij kunnen instemmen met deze verwerkingswijze. Wij hebben het college geadviseerd de financiële
gevolgen tijdig inzichtelijk te maken en te verwerken in de begroting 2012 (middels eventuele begrotings-
wijziging).

Per eind 2011 bedraagt de vordering op het Rijk circa € 17 mln. (verschil verantwoorde bestedingen minus
ontvangen voorschotten van het Rijk). Het is nog onduidelijk hoe het Rijk omgaat met de afwikkeling van
deze vorderingen. Vooralsnog wordt door het college ingeschat dat de vordering geheel zal worden
betrokken in de afrekening van het ILG per 1 januari 2011 en het budget in 2011. Derhalve heeft geen
afwaardering van deze vordering plaatsgevonden.

 Met ingang van 2011 wordt de doeluitkering ILG naar verwachting omgezet in een decentralisatie-uitkering
via het provinciefonds. Op dat moment vervalt de terugbetaalverplichting van de uitkering. Over de wijze
van omzetting bestaat echter nog onduidelijkheid. In de financiële verwerking van het ILG werd tot op
heden het verschil tussen de verkregen rijksuitkering en de werkelijke bestedingen (ten laste van de
rijksbijdrage) jaarlijks toegevoegd aan vordering- c.q. schuldverhouding met het Rijk. Bij een
decentralisatie-uitkering vervalt de terugbetaalverplichting aan het Rijk en komen eventuele meerkosten
(overschrijding van de verkregen uitkering) ten laste van de provinciale middelen.

Bij het opstellen van de jaarverslaggeving 2011 bestonden nog veel onzekerheden ten aanzien van de
daadwerkelijke invulling van de decentralisatie uitkering. Het is daarbij ook nog de vraag of een
decentralisatie-uitkering zal worden ingericht, dan wel alsnog een specifieke uitkering wordt verstrekt.
Daarnaast bestaan er nog onduidelijkheden op bijvoorbeeld de volgende aspecten:

 Juridische afwikkeling van de vorige bestuursovereenkomst (wordt een nieuwe beschikking door het
rijk afgegeven?).

 Rol van de groenfondsrekening (eigendom van provincie of terugbetalen?). Dit betreft de bankrekening
waarop de inkomsten en uitgaven rondom het ILG worden verwerkt.
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 De wijze waarop wordt omgegaan met meer bestedingen in de voorgaande jaren dan de verkregen
voorschotten (per saldo dus een vordering op het Rijk).

 Omvang van de (decentralisatie)uitkering in 2011 (kasritme Rijk of andere definitie?).

Mede door de genoemde onzekerheden en het hierdoor niet duidelijk zijn van de financiële gevolgen voor de
jaarrekening 2011 is door het college besloten uit voorzichtigheid de huidige verwerkingswijze van het ILG in de
jaarrekening 2011 te handhaven. Derhalve is een vordering op het Rijk opgenomen van circa € 17 mln.
De onzekerheden op dit aspect zijn in de toelichting op de balans door het college nader toegelicht en zijn
opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Mede op basis van de door het college opgenomen toelichting
en het voorzichtigheidsprincipe kunnen wij instemmen met deze verwerkingswijze. Het is voor 2012 van belang
om zo spoedig mogelijk inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van de decentralisatie voor Flevoland. Dit in
combinatie met de uitkomsten in de discussie met het Rijk over Oostvaarderswold. De financiële verwerkings-
wijze in de jaarverslaggeving dient hierop te worden aangepast, inclusief de doorvertaling in de meerjaren-
begroting.

3.10.5. Onzekerheid in voorziening pensioenen en uitkeringen leden
GS

In het kader van de Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) is door Flevoland een voorziening
gevormd voor een bedrag van € 4,6 mln. In 2011 heeft een storting plaatsgevonden van € 2,0 mln. op basis van
een actuariële berekening. Mede op basis van een landelijke notitie over de APPA en een interne analyse is
besloten om ook de oud-gedeputeerden op te nemen in de voorziening. Hiertoe zijn actuariële berekeningen
opgesteld en is een aanvullende storting in de voorziening verricht. Daarbij is door de provincie geconstateerd
dat één oud-gedeputeerde niet in de voorziening is opgenomen. Het is onzeker welk bedrag voor deze oud-
gedeputeerde opgenomen zou moeten worden in de voorziening. Derhalve hebben wij dit als PM-onzekerheid
aangemerkt. Naar verwachting gaat het hier niet om een omvangrijke onzekerheid. Zie ook hoofdstuk 3.4.1.

Het college heeft ons medegedeeld de onzekerheid in 2012 te zullen onderzoeken en eventueel nog een
aanvullende dotatie aan de voorziening te verrichten. Daarbij is het van belang om de wijzigingen in de APPA te
betrekken in het onderzoek (onder andere rekenrente en uitgangspunten).

3.10.6. Op basis van eisen ministerie doeluitkering deels als
vordering gepresenteerd

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 reeds in de Sisa-bijlage van
vorig jaar 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 de jaarrekening 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 conform voorgaand
jaar adequaat verwerkt in de jaarrekening 2011. Onder de overige vorderingen is circa € 0,8 mln. opgenomen
als vordering uit hoofde van de overgangsindicator BDU. Pas als het Rijk overgaat tot vaststelling van de
verschillende overgangsindicatoren (inclusief verrekening met de restantmiddelen) zal de vordering worden
verrekend met de doeluitkering).

3.10.7. Motorrijtuigenbelasting
De opbrengst motorrijtuigenbelasting over 2011 bedraagt volgens informatie van de Belastingdienst ruim
€ 47,5 mln. Conform voorgaande jaren wordt door het CBM geen controleverklaring 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 de jaarrekening 2011 verantwoorde opbrengst motorrijtuigenbelasting. Kwantificering van deze post
is voor provincie Flevoland niet mogelijk. Naar verwachting is hier geen sprake van een omvangrijke
onzekerheid. Aangezien sprake is van een landelijke systematiek en deze onzekerheid al diverse jaren bestaat,
kunnen wij instemmen met de huidige verwerkingswijze.



PwC Pagina 16 van 29

3.10.8. Verschil BDU-schuld jaarrekening en Sisa opgelost
Vorig jaar hebben wij u gerapporteerd over het verschil tussen de in de jaarrekening opgenomen
vooruitontvangen doeluitkering (overlopende passiva) en de in de Sisa-bijlage opgenomen stand van de
voorziening. In 2011 is dit verschil actief uitgezocht en gecorrigeerd in de Sisa-bijlage en de jaarrekening.
Hiermee is de onzekerheid uit voorgaande jaren opgelost.
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4. Financiële positie van
provincie Flevoland

4.1. Financiële kengetallen laten stabiele financiële
balanspositie zien, maar prognose wordt steeds
belangrijker

Om een beeld te geven van de financiële positie, met name de balansverhoudingen, van de provincie Flevoland
hebben wij hieronder een aantal kengetallen opgenomen, welke het volgende beeld laten zien:

Kengetal 2011 2010

Solvabiliteit 41,7% 42,5%

Liquiditeit (current) 1,34 1,32

Liquiditeit (quick) 1,34 1,32

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de provincie aan haar langlopende verplichtingen kan blijven voldoen.
Een graadmeter hiervoor betreft de solvabiliteitsratio (eigen vermogen/totaalvermogen). De solvabiliteitsratio
voor de provincie bedraagt op 31 december 2011 41,7% ten opzichte van 42,5% ultimo 2010. Bij bedrijven ligt
een gezonde solvabiliteitsratio veelal tussen de 20% - 25%, echter bij lokale overheden zien wij vaak een ratio
van boven de 50%. Dit komt met name door de bestemmingsreserves en financieringsfunctie van het eigen
vermogen. De solvabiliteitsratio van de provincie Flevoland ligt net onder dit gemiddelde. Voor de provincie
gericht op het “beheren” is deze ratio zeker acceptabel. Indien de komende jaren grote investeringen dienen
plaats te vinden, is het naar verwachting van belang om de solvabiliteit te verhogen.

De liquiditeit van de provincie is bepaald aan de hand van twee ratio’s, te weten de current ratio (waarbij de
vlottende activa gedeeld worden door de vlottende passiva) en de quick ratio (gelijk aan de current ratio, echter
zonder bij de activa de voorraden mee te rekenen). Met beide ratio’s wordt een beeld verkregen van het
vermogen van de provincie om te voldoen aan haar kortlopende verplichtingen. De current ratio is gezond te
noemen boven de 2. Met een score van 1,34 bevindt de current ratio van de provincie Flevoland zich dus onder
dit gemiddelde. Dit betekent dat de provincie beperkt in staat is om haar kortlopende schulden te financieren
vanuit de kortlopende vorderingen. Gezien de aard van de kortlopende schulden achten wij het risico voor
provincie Flevoland gering.

De quick ratio is exclusief de voorraden bij de activa, aangezien deze positie niet eenvoudig te gelde te maken is.
Aangezien Flevoland deze niet heeft, is deze ratio gelijk aan de current ratio. Bij bovenstaande analyse dient wel
opgemerkt te worden dat dit een momentopname betreft van de situatie ultimo 2011.

In uw financieringsparagraaf zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm opgenomen. Provincie Flevoland kent
geen langlopende leningen. Derhalve bestaat op dit aspect geen groot risico. Om de liquiditeitsbehoefte voor de
komende jaren in beeld te hebben, is het aan te bevelen een liquiditeitsplanning op te stellen, zodat een goede
inschatting kan worden gemaakt wanneer de provincie Flevoland behoefte aan liquiditeit kent. Dit is van
belang, bijvoorbeeld bij de beslissingen die worden genomen over het aangaan van verplichtingen en
voorfinancieringen. Wij hebben begrepen dat hier in 2011 vervolgstappen in zijn gezet.

In het kader van de Wet Hof (zie ook 6.1.1) wordt het EMU-saldo veel belangrijker. Indien wordt afgeweken van
de naar verwachting op te leggen taakstelling op dit gebied, kan dit omvangrijke boetes opleveren. De concrete
invulling is nog niet volledig duidelijk. Wel betekent dit dat naar verwachting de kasstromen meer in evenwicht
dienen te zijn. Door provincie Flevoland is in de toelichting op de vlottende activa inzicht geboden in het EMU-
saldo. Hieruit blijkt dat Flevoland in 2011 een positieve bijdrage levert aan het EMU-saldo door een positieve
kasstroom van € 1,56 mln. Wij hebben het college geadviseerd het EMU-saldo adequaat te blijven monitoren.
Daarnaast wordt ook hierdoor het plannen en begroten van de kassaldi nog meer van belang. In de programma-
begroting 2012 wordt uitgegaan van een positief EMU-saldo van € 0,8 mln.
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4.2. Doorontwikkeling paragraaf weerstandsvermogen is
positief

Het weerstandsvermogen is een andere graadmeter in hoeverre de provincie in staat is financiële tegenvallers
op te vangen. In de paragraaf weerstandsvermogen is dit nader uiteengezet en uitgesplitst in de weerstands-
capaciteit en risico’s waarvoor geen (dekking-)maatregelen voor zijn getroffen. In onderstaande tabel is een
korte samenvatting van het weerstandsvermogen weergegeven.

(x € 1 mln.) Totaal

2011

A. Weerstandcapaciteit 33,9

B. Beleidsrisico’s en bedrijfsrisico’s 36,7

Resterend weerstandsvermogen (A-B) (2,8)

Uit deze analyse blijkt dat de provincie Flevoland op dit moment een klein negatief verschil kent in het
resterende weerstandsvermogen. Ten opzichte van voorgaande jaren is dit een daling. Dit wordt met name
veroorzaakt door het toegenomen risicoprofiel. Het is van belang om de stand van het weerstandsvermogen
kritisch te beoordelen. Een belangrijk aspect in dit kader is ook de wijze waarop de provincie omgaat met
risico’s (heeft de provincie de risico’s inzichtelijk, worden beheersmaatregelen getroffen). Op dit aspect heeft
Flevoland in 2011 duidelijk geïnvesteerd in een verbetering van de interne beheersing en het uitvoeren van
interne controles. Daarnaast worden goede risicoanalyses opgesteld bij bijvoorbeeld omvangrijke projecten.
Mede belangrijke aspecten van een goed risicomanagement systeem. Het college heeft voldoende aandacht voor
de beheersing van het weerstandsvermogen. Door de Staten is begin 2011 ook vastgesteld dat de algemene
reserve een minimumnorm van 5% van de lasten dient te hebben. Uit een analyse in de paragraaf weerstands-
vermogen blijkt dat hier per ultimo 2011 aan wordt voldaan.

De paragraaf weerstandsvermogen is ten opzichte van voorgaande jaren duidelijk doorontwikkeld. Er is veel
informatie toegevoegd, er wordt meer inzicht geboden in risico’s (inclusief kwantificering) en er wordt een
duidelijk beeld gecreëerd van het aanwezige weerstandsvermogen.

Er is een duidelijke risico-inventarisatie gepresenteerd in de paragraaf, waarbij tevens een kwantificering van
de risico’s heeft plaatsgevonden. Dit mede op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact
van het risico. Daarnaast wordt per risico duidelijk de aard van het risico beschreven.

Naar onze mening heeft de opgenomen informatie in de paragraaf weerstandsvermogen veel informatieve
waarde voor de Staten.

Daarnaast heeft de provincie duidelijke stappen gezet in het provinciaal risicomanagement. In 2011 is op
diverse gebieden een risicoanalyse opgesteld, bijvoorbeeld voor Oostvaarderswold. Daarnaast is in combinatie
met de verbetering van de interne beheersing ook goed ingespeeld op risico’s die de organisatie loopt. Ook op
bestuurlijk niveau en directieniveau is de bewustwording over het belang van risicomanagement aanwezig. In
de komende jaren zal gericht verder worden gewerkt aan de invulling van risicomanagement. Een prima
ontwikkeling die door de huidige landelijke ontwikkelingen (economie, bezuinigingen) ook daadwerkelijk van
belang is.
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4.3. Kwaliteit van uw verslaggeving verder verbeterd

4.3.1. Resultaatverschillen goed toegelicht, verder verbeteren
voorspellend vermogen

Om inzicht te geven in het voorspellend vermogen van de provincie, geven wij in onderstaand overzicht weer
wat de verschillen zijn tussen de primaire begroting, de aangepaste begroting en de programmarekening 2011.

(x € 1.000) Begroting
voor
wijzigingen

Begroting na
wijzigingen

Realisatie Verschil
(voordeel)

Resultaat voor
bestemming

3.734 20.652 2.217 18.435

Mutatie reserves -3.734 -20.652 -10.891 - 9.761

Resultaat na bestemming 0 0 - 8.674 8.674

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. Tevens wordt middels een overzicht inzicht geboden in
de afwijkingen die het rekeningresultaat 2011 bepalen. Het verschil tussen de begroting en de werkelijke
realisatie wordt onder andere veroorzaakt door onderuitputting op het p-MJP (€ 3,7 mln.), onderuitputting
Europese programma’s door vertraagde uitvoering van projecten (€ 1,9 mln.), een storting in de voorziening
pensioenen gedeputeerden (€ 2,0 mln.) en niet-bestede rijksgelden voor herstructureringsprojecten
(€ 1,3 mln.). Bovengenoemde onderuitputtingen hebben tot gevolg gehad dat ook aanzienlijk minder
onttrekkingen aan de reserves zijn doorgevoerd (€ 9,8 mln.).

In het jaarverslag is per programmaonderdeel (themaonderdeel) een analyse gemaakt van de begrote doelen, de
doelrealisatie en de verrichte activiteiten. Op basis van deze analyse wordt op een adequate wijze inzicht
verkregen in de beleidsrealisatie. Tevens is per programmaonderdeel een financiële verschillenanalyse
gepresenteerd. De kwaliteit hiervan is naar onze mening aanzienlijk toegenomen. Dit was in het kader van de
verslaggeving ook een belangrijk speerpunt van het college. Per programmaonderdeel wordt inzicht geboden in
de verschillen tussen begrote en werkelijke gerealiseerde baten en lasten. Hierbij is een onderscheid gemaakt in
de baten en de lasten. Dit biedt naar onze mening ook het beste inzicht. Daarnaast is in de verschillenanalyse
een onderscheid gemaakt tussen beleidsinhoudelijke en technische verklaringen. Dit biedt goed inzicht in de
reden van bepaalde afwijkingen. Het is positief dat de kwaliteit van de jaarverslaggeving is toegenomen.

In hoofdstuk 3 van de jaarrekening is op totaalniveau een analyse opgesteld voor de bedrijfsvoeringskosten,
waaronder de personeelskosten. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen in de
personeelskosten. In voorgaande jaren was de toelichting nog heel summier opgenomen (zeer op hoofdlijnen).
In de jaarrekening 2011 wordt meer informatie geboden, waardoor inzichtelijk is wat de reden is voor de
onderuitputting van het personeelsbudget.

Een andere verbeterslag ten opzichte van voorgaand jaar is dat in de toelichting op de reserves, bijgevoegd in de
bijlage, nu duidelijk en concreet wordt ingegaan op de begrotingswijzigingen die gedurende het boekjaar zijn
doorgevoerd door GS. Dit biedt voor Provinciale Staten inzicht in de mutaties die zijn doorgevoerd. Tevens
biedt dit een goed inzicht in de (financiële) prestaties. Op deze mutaties heeft een interne controle
plaatsgevonden op het rechtmatig doorvoeren van deze mutaties. Hierbij zijn geen materiële tekortkomingen
geconstateerd.
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Wel bestaan aanzienlijke verschillen tussen de begroting na wijzigingen en de werkelijke realisatie. Dit geeft
vaak een indicatie van het voorspellend vermogen van de organisatie om tijdig de begroting aan te passen. Uit
het jaarverslag wordt een goede toelichting op de verschillen weergegeven. Het is hier niet altijd even duidelijk
in hoeverre afwijkingen tijdig zijn gesignaleerd.
Tijdig inzicht in de begrotingsuitputting en het sturen op realisatie van beleid en projecten worden mede in
verband met de invoering van de wet HOF steeds belangrijker. In dit kader hebben wij het college ook
geadviseerd om de budgetsturing verder aan te scherpen om het voorspellend vermogen te vergroten en in de
toelichting op de jaarverslaggeving ook in te gaan op de tijdigheid van het signaleren van budget-
overschrijdingen en -onderschrijdingen. Wij hebben begrepen dat reeds in de najaarsnota eventuele
afwijkingen zijn geconstateerd en voorgelegd aan de Staten.



PwC Pagina 21 van 29

5. Interne beheersing

5.1. Duidelijke stappen gezet in verbetering van interne
beheersing

In het kader van de jaarrekeningcontrole van provincie Flevoland hebben wij de administratieve organisatie en
de daarin opgenomen maatregelen van interne controle beoordeeld, voor zover van belang voor ons oordeel
omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening en ter bepaling van de diepgang van de door
ons uit te voeren controlewerkzaamheden. Onze bevindingen naar aanleiding van deze werkzaamheden hebben
wij opgenomen in onze managementletter die wij op 12 december 2011 hebben uitgebracht.

Conclusie van ons onderzoek is dat de interne beheersing van provincie Flevoland gedurende 2011 een hele
goede kwaliteitsimpuls heeft gekregen. Er is duidelijk geïnvesteerd in onder andere het reorganiseren van de
financiële processen, het opzetten van een interne controleplan, het uitvoeren van interne controles, het
doorontwikkelen van het planning- en controlproces en het verder implementeren van risicomanagement in de
organisatie. Deze kwaliteit blijkt ook uit het jaarrekeningproces dat veel beter is verlopen dan voorgaand jaar.
Dit met een goede betrokkenheid van het college en de directie. De tijdigheid van de oplevering van de
jaarrekening kan nog worden verbeterd. Hiertoe is het van belang om in een eerder stadium de interne
controles uit te voeren op de kwaliteit van de jaarverslaggeving en onderliggende specificaties. Het is positief
dat deze interne controles worden uitgevoerd, dit heeft de kwaliteit aanzienlijk verbeterd. Echter de uitvoering
dient in een eerder stadium te worden gepland.

De kwaliteit van de opgeleverde informatie is aanzienlijk verbeterd. Dit aangezien in veel gevallen reeds een
interne controle had plaatsgevonden op specificaties en onderbouwingen.

Met deze investeringen in de interne beheersing is een goede basis ontstaan. Dit is een zeer positieve
ontwikkeling. Wel zal in 2012 verder worden gewerkt aan het verbeteren van de interne beheersing. Dit is op
aspecten ook echt nog noodzakelijk, bijvoorbeeld het verder stroomlijnen van de financiële processen. In het
kader van onze controle hebben wij ook expliciet gekeken naar de kwaliteit van de interne controles op
rechtmatigheid. Op het gebied van subsidies zijn duidelijke stappen gezet om de controles te verbeteren,
daarnaast zijn reeds tussentijds controles uitgevoerd. In overleg met de organisatie zal in 2012 worden gewerkt
aan verdere optimalisering. Daarnaast is de interne controle op Europese aanbestedingsrichtlijnen veel eerder
in het jaar uitgevoerd. Hierdoor bestond reeds tijdig inzicht in mogelijke aandachtspunten. Uit de uitkomsten
van de interne controle blijkt ook dat de organisatie veel tijd heeft geïnvesteerd in het verbeteren van de
naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen. Het aantal tekortkomingen is beperkt en bestaat daarnaast
met name uit dossiers uit voorgaande jaren die doorlopen in 2011. Ook dit is een goede positieve ontwikkeling.

Onze controle heeft geen significante tekortkomingen in de interne beheersing aan het licht gebracht. Wel
hebben wij een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan die voor de jaarverslaggeving 2011 van belang waren.
Deze aanbevelingen (inclusief de opvolging ervan) hebben wij ook betrokken bij de controle van de jaarrekening
2011. Gedacht kan worden aan de waardering van de gronden van Oostvaarderswold en rechtmatigheid van
subsidies en Europese aanbestedingen.

Naar aanleiding van onze jaarrekeningcontrole is gebleken dat de beheersing omtrent tussenrekeningen nadere
aandacht verdient. Hieruit blijken nog diverse correcties. In 2011 zijn hier al diverse acties op ingezet. Wij
hebben met de organisatie gesproken over de wijze waarop de beheersing op dit aspect kan worden verbeterd.
In 2012 zal dit ook daadwerkelijk tot uitvoering worden gebracht.
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5.2. Beperkte bevindingen ten aanzien van de
betrouwbaarheid en continuïteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking

Onze controleaanpak is gericht op een efficiënte controle van de jaarrekening, waarbij de administratieve
organisatie en interne controle worden beoordeeld en gegevensgerichte controles word
zover dat van belang is voor de jaarrekeningcontrole, maken wij gebruik van de betrouwbaarheidswaarborgen
in de geautomatiseerde gegevensverwerking. Door ons is derhalve geen afzonderlijk onderzoek uitgevoerd naar
de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of naar onderdelen
daarvan. Hierbij richten wij ons op de volgende aandachtsgebieden:

Wij besteden in ons accountantsverslag aandacht aan de bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid
en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
hebben wij reeds uitvoeriger over onze bevindinge
belangrijke aandachtspunten naar voren, zoals het ontbreken van een
en een formeel gedocumenteerd organisatiebreed informatie
ook op dit aspect in 2011 daadwerkelijke stappen zijn gezet.
overige punten naar verwachting in 2012 worden opgepakt. In een aantal gevallen wordt dit mede veroorzaakt
doordat in samenwerking met andere partners wordt gekeken naar oplossingen (bijv. een uitwijkvoorziening).

5.3. Beheersing fraude risico’s: geen aanwijzingen van
fraude tijdens controle van de jaarrekening

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraud
college van Gedeputeerde Staten. De P
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 de jaarrekening.
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Beheersing fraude risico’s: geen aanwijzingen van
fraude tijdens controle van de jaarrekening
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Provinciale Staten ziet erop toe dat de het college van

hiertoe adequate procedures volgt en actie onderneemt als daartoe aanleiding bestaat.

erantwoordelijkheid om risico’s van fraude te herkennen, voor zover deze
risico’s kunnen leiden tot materiële fouten in de jaarrekening.

Tijdens onze controle van de jaarrekening 2011 zijn ons geen aanwijzingen van fraude gebleken.
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In onze managementletter van 12 december 2011

Uit onze controle komen een aantal
uitwijkvoorziening, een continuïteitsplan

beleid. Wel is duidelijk gebleken dat
Door het college is de toezegging gedaan dat de

overige punten naar verwachting in 2012 worden opgepakt. In een aantal gevallen wordt dit mede veroorzaakt
andere partners wordt gekeken naar oplossingen (bijv. een uitwijkvoorziening).

Beheersing fraude risico’s: geen aanwijzingen van
fraude tijdens controle van de jaarrekening

e en onjuistheden berust bij het
het college van Gedeputeerde Staten

erantwoordelijkheid om risico’s van fraude te herkennen, voor zover deze

zijn ons geen aanwijzingen van fraude gebleken.
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6. Vooruitkijkend

6.1. Enkele belangrijke ontwikkelingen nader toegelicht

6.1.1. Nieuwe Wet houdbaarheid overheidsfinanciën (HOF)
Nederland gaat de recente Europese afspraken ten aanzien van begrotingsdiscipline opnemen in de Wet
houdbare overheidsfinanciën (HOF). Ook de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden van het
Nederlandse budgettaire beleid – zoals de begrotingsregels – zijn onderdeel van het wetsvoorstel.

Tijdens de bijeenkomsten van de Europese Raad op 26 oktober en op 8 en 9 december 2011 hebben de
Europese regeringsleiders afspraken gemaakt om de financiële stabiliteit van de EU en in het bijzonder de
eurozone te waarborgen. Lidstaten moeten de vereisten uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact voor het
einde van 2012 vastleggen in nationale wetgeving. Voor Nederland was dat niet nieuw, aangezien de Wet HOF
al maanden in voorbereiding was. De wettelijke verankering van de Europese afspraken werkt disciplinerend en
laat zien dat Nederland overtuigd is van de noodzaak om de economische en monetaire unie op orde te brengen.

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van
de Wet HOF. Dat betekent een maximaal toegestaan structureel (dat wil zeggen na correctie voor de
conjunctuur) tekort van de collectieve sector (EMU-saldo) van 0,5 procent van het bruto binnenlands product
(bbp). In Brussel staat dit bekend als de ‘golden rule’. De grens voor het feitelijk tekort blijft 3 procent bbp. Ook
mag de overheidsschuld niet hoger zijn dan 60 procent bbp. Als gevolg van de kredietcrisis en de schuldencrisis
voldoet Nederland momenteel – net als de meeste andere eurolanden – niet aan deze vereisten. Het beleid van
het kabinet is erop gericht om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen. De Wet HOF draagt hieraan bij.

Naast de Europese eisen worden ook de uitgangspunten van het Nederlands trendmatig begrotingsbeleid in de
nieuwe Wet HOF vastgelegd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het verzoek van de Tweede Kamer om de
begrotingsregels wettelijk te verankeren. Het gaat daarbij onder andere om de strikte scheiding tussen
inkomsten en uitgaven, door middel van het hanteren van vaste uitgavenplafonds (kaders) en het principe van
automatische stabilisatie aan de inkomstenkant van de begroting.

Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve
sector, bepaalt het wetvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden
aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact. Over de bijdrage van de decentrale
overheden aan de Europese doelstellingen wordt bestuurlijk overleg gevoerd.

Nu de ministerraad met het wetsvoorstel heeft ingestemd, wordt de Wet HOF ter consultatie voorgelegd aan de
decentrale overheden. Dat gebeurt via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal
Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Vervolgens zal het wetsvoorstel voor advies worden
aangeboden aan de Raad van State. Het kabinet verwacht het wetsvoorstel nog voor de zomer van 2012 aan de
Tweede Kamer te sturen. De beoogde ingangsdatum van de Wet HOF is 1 januari 2013. De Wet HOF is een
aangepaste en geactualiseerde uitgave van het wetsvoorstel Tekortreductie Rijk en Medeoverheden dat niet
verder in procedure wordt gebracht.
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6.1.2. Digitalisering informatieketen
Digitalisering is een brede maatschappelijke ontwikkeling die in toenemend tempo in onze dagelijkse
activiteiten naar voren komt. Ook in het economisch verkeer is een sterke toename van het aantal
gedigitaliseerde handelingen en processen te zien. Bedrijven en organisaties merken dit door de veelheid aan
digitale initiatieven waarmee zij worden geconfronteerd, zowel vanuit de overheid als private initiatieven.

Al deze initiatieven zijn gebaseerd op een of meerdere digitale standaarden die het mogelijk maken dat
registraties, (trans)acties en rapportages effectiever én efficiënter kunnen plaatsvinden. Deze standaarden zijn
open en flexibel van aard, en vaak gebaseerd op eXtensible Markup Language (XML).

De Nederlandse overheid is al sinds 2004 bezig met de toepassing van deze standaarden. Zij heeft daarbij het
primaire doel de administratieve lasten voor bedrijven en organisaties te verlagen. Door de standaarden
eXtensible Business Reporting Language (XBRL) en Universal Business Language (UBL) te gebruiken, moeten
bedrijven en organisaties uiteindelijk gemakkelijker, beter en goedkoper hun facturen, verantwoordingen,
aangiftes, specificaties en rapportages kunnen opstellen, versturen en verwerken. In het Standard Business
Reporting-programma (SBR) van de Nederlandse overheid, werken organisaties uit de publieke en private
sector samen aan het realiseren van deze voordelen.

UBL wordt vooral toegepast voor handelsdocumenten zoals facturen, orders en orderbevestigingen. XBRL is
bedoeld voor het digitaal rapporteren van zowel financiële als niet-financiële verantwoordingsinformatie. XBRL
kent internationaal drie grote toepassingsgebieden: jaarrekeningen, toezicht (op beurzen en de financiële
sector) en fiscale aangiftes. In de loop van 2011 is een groot aantal fiscale aangiftes in XBRL verplicht geworden
in het Verenigd Koninkrijk, Japan, Ierland, België en Duitsland.

In Nederland is in mei 2011 besloten om tot de facto verplichtstelling van SBR over te gaan met ingang van
1 januari 2013. Daarbij gaat het in eerste instantie om de aangifte Vennootschapsbelasting en Inkomsten-
belasting. Met ingang van 1 januari 2014 zal dit ook gelden voor de aangifte Omzetbelasting, de deponering van
de jaarrekening van kleine organisaties en diverse rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).

De overheid heeft (in overleg met de marktpartijen) het voornemen uitgesproken om met ingang van 2015,
uiterlijk 2016, deze verplichting tot toepassing van SBR ook voor middelgrote en grote organisaties in te willen
voeren. Aangezien deze organisaties controleplichtig zijn, zal er eerst een controleraamwerk moeten komen
voor SBR. De Nederlands Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) werkt aan een dergelijk controle-
raamwerk, waarbij het de verwachting is dat dit raamwerk voor eind 2012 klaar is.

De verplichting in 2013 om de aangifte Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting door middel van SBR
aan te leveren, zal voor veruit de meeste organisaties geen noemenswaardige gevolgen hebben voor hun
financieel-administratieve systemen. Alleen die systemen die de uiteindelijke aangifte moeten produceren,
zullen over XBRL-/SBR- functionaliteit moeten beschikken. En deze zullen vervolgens maar enkele keren per
jaar gebruikt worden.

Met ingang van 2014 zullen de gevolgen wel veel groter zijn. Door de verplichting om zowel de Omzetbelasting
als de Jaarrekening door middel van SBR aan te leveren, zal nagenoeg alle financieel-administratieve software
van organisaties daarvoor geschikt moeten zijn. Wij raden u dan ook aan om gedurende 2012 een inventarisatie
te maken van die systemen die voor SBR geschikt gemaakt moeten worden en contact hierover op te nemen met
de leveranciers. Daarbij zijn twee aspecten aan de orde: de datum van de beschikbaarheid van de SBR-
functionaliteit, en de benodigde doorlooptijd en expertise voor het implementeren van SBR in uw specifieke
situatie.

Vanuit zowel het SBR Programma van de rijksoverheid als vanuit PwC zult u het komend jaar nader
geïnformeerd worden over de gevolgen van deze ontwikkelingen.
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A. Strategie implementeren
vraagt meer

Provincies staan voor complexe uitdagingen, veelal versterkt door de economische crisis. Vaak hebben
provincies de kerntaken inzichtelijk gemaakt en op basis hiervan hun strategie al aangepast en hebben colleges
hun collegeprogramma geformuleerd. Het realiseren van deze plannen is de uitdaging. De kredietcrisis en de
eurocrisis hebben veelal directe dan wel indirect gevolgen voor provincies, en om deze het hoofd te bieden,
hebben provincies meer dan ooit behoefte aan daadkracht en realisatiekracht.

PwC heeft onderzoek gedaan naar wat gemeenten moeten doen om succesvol te zijn in het realiseren van
strategische doelstellingen. Dit onderzoek is weliswaar uitgevoerd onder gemeenten, maar kan ook voor
provincies van belang zijn. Dit onderzoek dat wij de titel ‘Making it happen’ hebben gegeven wijst uit dat
leiderschap de belangrijkste succesfactor is, maar niet voldoende. Strategie tot een succes maken vraagt om
meer; de volgende succesfactoren worden genoemd door de deelnemers aan het onderzoek1.

 Leiderschap is cruciaal.
 Zorg voor een eenduidige, overkoepelende, strategische visie.
 Benut externe partners ook als doe-tank, niet alleen als denk-tank.
 Blijf oog houden voor behoeften van burgers en bedrijven.
 Koppel de strategie aan een sluitend financieel dekkingsplan.
 Werk met een gefaseerd en actiegericht implementatieplan.
 Voer de strategie uit als een veranderkundige transformatie.

Logischerwijs start de weg naar een krachtige organisatie met een duidelijke langetermijnvisie. Met een
duidelijk implementatieplan moet men vervolgens op weg om de strategie te realiseren. Essentieel is dat de
visie en het plan de verschillende beleidsvelden, diensten en sectoren overstijgen. Uit ons onderzoek blijkt dat
maar een enkele gemeente zo’n adequaat implementatieplan heeft. Het is van belang om ook bij uw provincie
na te gaan in hoeverre deze aspecten wel aanwezig zijn in de organisatie.

Een ander belangrijk aspect bij het daadkrachtig optreden en het realiseren van beleid is het in verschillende
rollen kunnen samenwerken met verschillende partners. Dit betekent dus samenwerking op verschillende
niveaus met andere overheden, regiogemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De diversiteit aan
partners betekent dat de lokale overheden een doeltreffend en daadkrachtig beheer op contracten moeten
uitvoeren. Deze regierol wordt steeds belangrijker en vraagt om andere en nieuwe kwaliteiten en competenties
van uw organisatie, medewerkers en uw ondersteunende systemen. En niet te vergeten adequaat financieel
management.

1 Op www.pwc.nl/gemeentevanmorgen vindt u desgewenst meer informatie over het internationale onderzoek.
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B. Onze dienstverlening

Kwaliteitsbeheersing binnen PwC

Kwaliteits- en risicobeheersing in onze dienstverlening is een integraal onderdeel van de wijze waarop de
organisatie wordt aangestuurd. Ons risicomanagementbeleid is erop gericht dat belangrijke risico’s tijdig
onderkend, geanalyseerd en juist ingeschat worden. De beleidsbepalers zijn eindverantwoordelijk voor het
adequaat functioneren van dit systeem en dit staat aan de basis van de dagelijkse praktijk. Onze teams van
professionals leveren de gewenste onderscheidende kwaliteit door hun opdrachten volgens de richtlijnen uit te
voeren en elkaars werk continu te beoordelen.

In ons transparantieverslag, dat beschikbaar is op onze website (zie www.pwc.nl/nl/onze-organisatie/feiten-en-
cijfers), doen de beleidsbepalers verslag van de activiteiten op het gebied van de kwaliteitsbeheersing. Alle in
dat verslag genoemde maatregelen en procedures zijn erop gericht een redelijke mate van zekerheid te bieden
dat wettelijke controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. De
beleidsbepalers hebben de opzet en werking van het kwaliteitsbeheersings- en controlesysteem, zoals op
hoofdlijnen beschreven in het transparantieverslag, geëvalueerd. De beleidsbepalers verklaren 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.

Onze reactie op het rapport van de AFM

In het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) houdt de AFM toezicht op de Nederlandse
accountantsorganisaties. Op 6 november 2011 heeft de AFM haar rapport ‘Prikkels voor kwaliteit accountants-
controle’ uitgebracht naar aanleiding van een door haar verricht themaonderzoek bij alle 15 OOB-vergunning-
houders. Het onderzoek was inventariserend van aard en gericht op twee thema’s: onafhankelijkheid en het
benoemen, beoordelen, belonen en sanctioneren van externe accountants. De AFM heeft aangegeven dat PwC
zich aan de wet- en regelgeving heeft gehouden.

Wij verwijzen naar de uitgebreide uitleg in ons transparantieverslag ( zie www.pwc.nl/nl/onze-organisatie/
feiten-en-cijfers).

Wet op het accountantsberoep
In februari 2012 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de Wet op het accountantsberoep (Wab) aan. Dit
wetsvoorstel ziet op de fusie van de twee beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA en enkele zaken rondom de
titels en bevoegdheden van registeraccountants en Accountant-Administratieconsulenten en de opleidingen tot
accountant.

Het wetsvoorstel bevat tevens een aantal door de Tweede Kamer ingediende amendementen. Een aantal van
deze amendementen is uitsluitend van toepassing op OOB’s en de accountantsorganisatie die de wettelijke
controle bij de OOB uitvoert. De voorgestelde maatregelen omvatten met name verplichte kantoorroulatie na
acht jaar en een strikte scheiding tussen de wettelijke controle en overige diensten.

Het besluitvormingsproces in de Eerste Kamer is nog maar net begonnen. De Eerste Kamer kan het
wetsvoorstel aannemen of afwijzen. Dit proces zal enige tijd duren en omdat de uitkomst onzeker is, is het op
dit moment onduidelijk of en wanneer deze wet van kracht zal worden.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen enkele in de amendementen gehanteerde begrippen als
‘financieel overzicht’ en ‘assurance’ wettelijk gedefinieerd moeten worden, evenals het startpunt voor de
berekening van de achtjaarstermijn.
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Onze standpunten ten aanzien van de voorstellen van de Europese Commissie
met betrekking tot accountants en accountantscontrole

In november 2011 bracht de Europese Commissie voorstellen uit met betrekking tot verdergaande regulering
van de wettelijke accountantscontrole, accountantsorganisaties en de Europese markt voor accountants-
diensten. Deze voorstellen bestaan uit een Richtlijn die beoogt wijzigingen aan te brengen in de bestaande
‘Achtste Richtlijn’, een Verordening met regels specifiek voor de wettelijke controle bij Organisaties van
Openbaar Belang en een impactanalyse. De Richtlijn en Verordening worden behandeld door het Europees
Parlement en de Raad van Ministers. Wanneer zij beide de definitieve versies van Richtlijn en Verordening
(inclusief de door hen vastgestelde amendementen) hebben vastgesteld, zal de Europese Commissie deze van
kracht laten worden. De Richtlijn zal in de Nederlandse wetgeving moeten worden opgenomen om hier van
kracht te kunnen zijn. De Verordening heeft rechtstreekse werking. Het is op dit moment niet te voorspellen
wanneer de voorstellen van kracht zullen worden en evenmin wat de inhoud van de definitieve wetgeving zal
zijn.

De huidige voorstellen volgen op het in oktober 2010 door de Europese Commissie uitgebrachte groenboek
genaamd ‘Beleid inzake controle van financiële overzichten: Lessen uit de crisis’. Veel van de in dat consultatie-
document opgenomen ideeën komen in de voorstellen terug. Veel van de voorstellen steunen wij, waar onder:

 Initiatieven ter verdere verbetering van de kwaliteit van de accountantscontrole.
 Invoering van International Standards in Auditing in de gehele EU.
 Een grotere rol voor Raden van Commissarissen en Auditcommissies.
 Een transparanter proces voor de selectie van de accountantsorganisatie die de wettelijke controle uitvoert.
 Betere uitwisseling van informatie tussen de accountant en de toezichthouders op financiële instellingen

(DNB en AFM).
 Betere mobiliteit voor accountants binnen de EU.

Andere voorstellen wijzen wij af, omdat er geen goede reden voor de voorstellen is en omdat gevreesd moet
worden dat zij een negatieve invloed op de kwaliteit van de accountantscontrole zullen hebben, zoals:

 Verplichte roulatie van accountantsorganisatie na maximaal zes jaar (tenzij de onderneming gebruik
maakt van joint audit, waarbij de onderneming minimaal twee accountantsorganisaties benoemt – dan
wordt deze periode verlengd tot negen jaar).

 Het strikt scheiden van de accountantscontrole en andere diensten bij de zelfde onderneming.
 Het bewerkstelligen van ‘audit only’ netwerken, waarbij het de grotere accountantsnetwerken wordt

verboden andere diensten dan de accountantscontrole te verlenen (niet alleen niet bij hun controle-
cliënten, maar in het geheel niet), en hen daarnaast wordt verboden aan netwerken deel te nemen die
dergelijke andere diensten verlenen.

De rol van de accountant blijft volgens de voorstellen ongewijzigd. Wij vinden dit niet optimaal, gezien de
gewijzigde behoeften van de belanghebbenden bij accountantscontrole. Onze stellingname is, evenals voorheen,
gebaseerd op de volgende gedachtegang: wij zijn voor versteviging van de rol van de accountant, voor
maatregelen die een kans op het falen van een groot netwerk verkleinen en/of de gevolgen beperken en voor
adequate borging van de onafhankelijkheid. Wel vinden wij dat maatregelen praktisch uitvoerbaar moeten zijn,
maar ook moeten bijdragen aan de kwaliteit van de accountantscontrole en het vertrouwen van
belanghebbenden in de rapportage van ondernemingen. Dit laatste helpt het vertrouwen in de financiële
markten te herstellen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
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C. Single information single
audit (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 2011 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:

 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 de jaarrekening en de bijlage. Wij hebben op deze
indicatoren een reguliere rechtmatigheidscontrole 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 Decentrale
Overheden (‘BADO’) 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 Naam specifieke uitkering of overige Totale fout of
onzekerheid per
specifieke
uitkering

Totale omvang
van de fout of de
onzekerheid (in
Euro’s)

Toelichting
fout/onzekerheid

E9 Programma externe veiligheid (EV) Geen Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

E11 Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL)

Geen Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

E27 Brede doeluitkering verkeer en vervoer Geen Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

F15 Verzameluitkering EL&I Geen Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

F7 Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in
de delta)

Geen Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

H8 Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg +
Zorgkosten Jeugdzorg)

Onzekerheid PM-onzekerheid Zie 1)

1) 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
2011 is afgegeven. Hiermee wijkt Flevoland naar verwachting niet af van het landelijke beeld. Tevens is dit
een bevinding die al jaren bestaat.


