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Onderwerp Id. Bron Datum Korte aanbeveling Afhandeling Opmerking Concerncontrol
Onderzoek financiële 
impact groot onderhoud

659 Accountant 10-5-2020 Na aanvullende besluitvorming door
PS is in de jaarrekening 2019 een 
stelselwijziging toegepast voor de 
verwerking van de kosten van (groot) 
onderhoud. Tot en met 2018 werd 
gewerkt met egalisatie-voorzieningen, 
voorgesteld wordt over te gaan tot de 
systematiek van 
bestemmingsreserves. Vanuit 
fianncieel beheer verdient dit in onze 
optiek niet de voorkeur, maar is dit 
gezien de ontstane situatie de meest 
reële.

  18 jan 2021

In PS 16-12-2020  als hamerstuk. Definitieve keuze voor reserve water 
en wegen en vervallen van de reserve achterstallig onderhoud wegen en 
vaarwegen. 

  7 juni 2021: in contact met behandelaar aangegeven dat naast het 
voorstel ook het besluit als bewijsvoering moet worden toegevoegd. 
In geval van een hamerstuk volstaat de agenda waarop de 
hamerstukken staan vermeld. Dit is toegevoegd waarmee volgens 
Concerncontrol deze aanbeveling als afgehandeld kan worden 
beschouwd.

Rechtmatigheidsverantw
oording vanaf 2021

661 Accountant 10-5-2020 Met ingang van 2021 moet het College
zelf een 
rechtmatigheidsverantwoording 
afgeven bij de jaarrekening. Dit heeft 
gevolgen voor de (interne) beheersing 
van provinciale organisatie en ook de 
rol van de accountant verandert 
hierdoor. Een uitdaging, maar naar 
onze mening ook een kans voor uw 
provincie.

  12-11-2020: discussie komt op woensdag 10 februari 2021 aan de orde
in de auditcommissie.

  15april2021: de afhandeling (zie bijlagen) komt in voldoende mate 
tegemoet aan de aanbeveling waarmee deze aanbeveling volgens 
Concerncontrol als afgehandeld worden beschouwd.

Invoering 
rechtmatigheidsverantwo
ording

732 Accountant 4-5-2021   Met ingang van 2021 moet het College
zelf een 
rechtmatigheidsverantwoording 
afgeven bij de jaarrekening. Dit heeft 
gevolgen voor de (interne) beheersing 
van de provinciale organisatie en ook 
de rol van de accountant verandert 
hierdoor. Wij concluderen dat een 
aantal belangrijke randvoorwaarden bij 
de provincie reeds aanwezig zijn. Het 
opstellen en implementeren van een 
concreet plan van aanpak is nog 
onderhanden. 

 7 juni 2021: het normenkader en de gevolgen van de wetswijziging zijn in 
een notitie toegelicht en vastgesteld door GS. Deze liggen nu voor aan 
de Auditcommissie en worden vervolgens ter vaststelling aan PS 
aangeboden.
7 juli 2021: Het GS-besluit is als bewijsvoering toegevoegd.

  7 juni 2021: Zodra GS-besluit is toegevoegd, kan deze aanbeveling 
volgens Concerncontrol als afgehandeld worden beschouwd.12 juli 
2021:  Met het GS-besluit komt de afhandeling in voldoende mate 
tegemoet aan de aanbeveling waarmee deze aanbeveling volgens 
Concerncontrol als afgehandeld kan worden beschouwd.

Interne beheersing 735 Accountant 4-5-2021  BDO constateert dat er in de inrichting
van de interne beheersing binnen de - 
voor de jaarrekeningcontrole relevante 
- processen nog aandachtspunten
resteren. Zij hebben ons in de
managementletter gevraagd om de
ambities en mogelijkheden op het
gebied van interne beheersing te
bepalen zodat zij hun controleaanpak
daarop kunnen aanpassen. Daarnaast
gaan zij graag met ons in overleg over
het vergroten van de actieve rol van
PS/Auditcommissie ten aanzien van
frauderisicobeheersing.

  7 juli 2021: er worden en zijn diverse maatregelen getroffen om de 
interne beheersing (blijvend) te verbeteren. Deze maatregelen vinden 
grotendeels hun weerslag  in het controleplan waarmee de accountant 
heeft ingestemd.  

 12 juli 2021: deze aanbeveling kan nooit volledig afgerond worden 
aangezien dit een continue proces van verbeteren betreft en een 
deel feitelijk een wens is van BDO om met de auditcommissie het 
gesprek aan te gaan.Gezien de acties die worden en zijn 
ondernomen ter verbetering van de interne beheersing, kan deze 
aanbeveling volgens Concerncontrol als afgehandeld worden 
beschouwd.
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