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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De afgelopen jaren is veel discussie geweest rond de vermogenspositie van provincies. Het beeld bestaat dat

provincies enorme vermogensoverschotten hebben.
1

De discussie spitst zich toe tussen het Rijk en het IPO,

waarbij het Rijk uitgaat van een ruime financiële positie van de provincies. Een recent wapenfeit in deze discussie

is een onderzoek van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) begin 2009 naar de provinciale vermogens.

Het Rfv heeft aangegeven dat de provincies met € 597 mln. minder toekunnen. Het IPO heeft in reactie daarop

een contra-expertise laten uitvoeren, die uitkomt op een lager bedrag.
2

Het vermogen van de provincies is voor een belangrijk deel zichtbaar in de omvang van de reserves. In de

periode 1998-2007 zijn de reserves in de 12 provincies gestegen van € 1,72 mld. naar € 4,77 mld. Hiervan is

70% in verband te brengen met verkoop van aandelen (in nutsbedrijven) en uit eenmalige dividenden.
3

De

reserves van de vier randstedelijke provincies bedragen in 2008 ruim € 1,7 mld.
4

Gelet op de omvang van de reserves is het voor Provinciale Staten van belang inzicht te hebben in welk deel van

de reserves vrij aanwendbaar is. Dit inzicht kan weer leiden tot een betere aanwending van middelen voor de

realisatie van maatschappelijke doelen en/of tot een beter beleid ten aanzien van de opcenten. Uit

rekenkameronderzoeken blijkt echter dat de onderbouwing van de reserves vaak te wensen overlaat, wat het

inzicht van PS in de reserves beperkt.
5

De wens van de programmaraad om een onderzoek te doen naar de provinciale reserves sluit hier op aan, omdat

ze stelt dat: “het publieke beeld bestaat dat provincies ‘geld op de plank hebben liggen’. Of dat zo is, is voor

statenleden lastig te doorgronden. Bij iedere reserve staat een passage waarom deze nodig is, maar de omvang /

termijn is diffuus”. De Randstedelijke Rekenkamer heeft, gelet op het verzoek van de programmaraad en het

financiële belang van het onderwerp, voor 2009 besloten een benchmark uit te voeren naar de onderbouwing en

het verloop van de reserves binnen de vier randstadprovincies.

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen

De Randstedelijke Rekenkamer heeft voor dit onderzoek de volgende probleemstelling geformuleerd, bestaande

uit een doel- en een vraagstelling:

Doelstelling: Het ondersteunen van Provinciale Staten bij het beoordelen van de reserves.

Vraagstelling: Wat is de omvang van de reserves en in hoeverre sluit het verloop van de

bestemmingsreserves aan op een actuele onderbouwing?

1
O.a. artikel Binnenlands Bestuur, 9 maart 2007, pag. 26-27.

2
Commissie Boorsma, De Toekomst van de Financiële Verhouding tussen Rijk en provincies, 9 mei 2009

3
Raad voor de Financiële Verhoudingen, Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies, pag. 74,

maart 2009
4

Volgens de jaarrekeningen over 2008 van de vier randstedelijke provincies.
5

Rekenkamer Nijmegen, Onderzoek jaarstukken 2004; Rekenkamer Oost-Nederland, Bestemmen voor de toekomst, maart

2009; Zuidelijke Rekenkamer, reserves en voorzieningen, oktober 2007



4

De vraagstelling wordt beantwoord aan de hand van onderstaande onderzoeksvragen:

a. Wat is de omvang en het verloop van de reserves in de periode 2004-2008?

b. Wat is het vastgestelde beleid voor het instellen, wijzigen en opheffen van bestemmingsreserves?

c. In welke mate zijn de bestemmingsreserves bij instelling beleidsmatig en financieel onderbouwd?

d. In hoeverre worden de bestemmingsreserves geëvalueerd? Heeft de evaluatie, indien nodig, geleid tot een

aanpassing van de onderbouwing van de bestemmingsreserves?

e. In welke mate sluit het verloop van de bestemmingsreserves aan op de meest actuele beleidsmatige en

financiële onderbouwing?

1.3 Afbakening

Het onderzoek richt zich op:

� De omvang van de algemene reserve en de bestemmingsreserves:

1. De algemene reserve is voor Provinciale Staten vrij aanwendbaar voor nieuw beleid en voor het

opvangen van risico’s.

2. Een bestemmingsreserve is een reserve waar Provinciale Staten een bepaalde bestemming aan hebben

gegeven, maar waar nog geen verplichting aan kleeft. Provinciale Staten kunnen nog beslissen om de

reserve anders aan te wenden.

� De omvang en het verloop van de algemene reserve en bestemmingsreserves in de periode 2004 t/m 2008.

Vanaf 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van kracht geworden voor provincies.

Uitgaande van de planning en control cyclus wordt geëindigd met de jaarstukken over 2008.

� Een representatieve selectie van bestemmingsreserves als gevalstudies voor het beantwoorden van

deelvragen c, d en e.

� De huidige wet- en regelgeving en het beleid van de provincies ten aanzien van het instellen, wijzigen en

opheffen van bestemmingsreserves.

� De provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

In het onderzoek komt niet aan bod:

� Voorzieningen, dat wil zeggen voorzienbare lasten in verband met risico’s of verplichtingen, waarvan de

omvang en/of het tijdstip van optreden min of meer onzeker zijn. PS besluiten over de toevoegingen aan

voorzieningen, maar de bevoegdheid tot het doen van uitgaven ten laste van de voorzieningen ligt bij GS.

Hierdoor zijn de bevoegdheden van PS bij voorzieningen kleiner dan bij bestemmingsreserves. Daarnaast

gaat het in 2008 bij voorzieningen om substantieel kleinere bedragen dan bij bestemmingsreserves

(respectievelijk € 0,1 mld. ten opzichte van € 1,4 mld.
6
).

� De rechtmatigheid van de aanwending van de reserves, omdat dit reeds wordt betrokken in de jaarlijkse

accountantscontrole. Niettemin worden de accountantsrapporten en managementletters wel meegenomen in

het onderzoek, omdat ze aangrijpingspunten kunnen bieden voor dit rekenkameronderzoek.

1.4 Beoordeling

De Rekenkamer stelt een checklist op om de onderbouwing en het verloop van de bestemmingsreserves in de

vier provincies te beoordelen. Deze checklist wordt gebaseerd op het BBV, het provinciale beleid en reeds

6
Volgens de jaarrekeningen over 2008 van de vier randstedelijke provincies.
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uitgevoerde rekenkameronderzoeken met betrekking tot reserves. In de box staat een algemene uitwerking van

de checklist, die zo nodig wordt aangevuld met provinciespecifiek beleid.

Concept checklist

1. De bestemmingsreserve is ingesteld op basis van een besluit van Provinciale Staten.

2. Het PS besluit omvat de volgende zaken:

- de nut en noodzaak van de instelling;

- de functie (sparen of egaliseren);

- het doel;

- de wijze waarop de reserve wordt gevoed (toevoeging);

- de minimale en maximale omvang van de reserve;

- de maximale duur van de reserve;

- waaraan en wanneer de middelen worden uitgegeven (onttrekking);

- de voorwaarden waaronder besteding mag plaatsvinden.

3. De bestemmingsreserves worden jaarlijks geëvalueerd. Indien nodig wordt de onderbouwing van de

bestemmingsreserve aangepast.

4. Het verloop van de bestemmingsreserve sluit aan op de meest actuele onderbouwing van de

bestemmingsreserve.
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2. Werkwijze

Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze per taak waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd. Per onderzoekstaak

wordt ingegaan op de doelstelling, de te hanteren onderzoeksmethode(n) en de verwachte resultaten. Deze taken

zullen deels parallel worden uitgevoerd.

Taak 1: Analyseren van de omvang en het verloop van de reserves.

Doelstelling: Inzicht krijgen in de omvang en het verloop van de algemene reserve en de bestemmingsreserves

van de vier provincies in de periode 2004-2008.

Onderzoeksmethode: De analyse vindt plaats via financiële overzichten van de reserves in de begrotingen en

jaarstukken.

Resultaat: Deze taak resulteert in een (grafische) weergave van de omvang en het verloop van de algemene en

bestemmingsreserves.

Taak 2: Beschrijven van het beleid omtrent de reserves en het opstellen van een definitieve checklist.

Doelstelling: Beschrijven van zowel het algemene als het provinciale beleid omtrent het instellen, wijzigen en

opheffen van bestemmingsreserves. Mede op basis hiervan wordt een definitieve checklist opgesteld.

Onderzoeksmethode: Deze taak bestaat uit het verzamelen en het doornemen van relevante documenten en

het houden van een aantal interviews.

Documentenonderzoek. De volgende informatie zal gebruikt worden voor het beschrijven van het beleid:

� BBV

� Provinciale beleidsdocumenten: financiële verordening en beleidsnota reserves en voorzieningen.

De Rekenkamer zal de bovenstaande documenten bestuderen om na te gaan welke beleidsuitgangspunten

gelden voor het instellen, wijzigen en opheffen van bestemmingsreserves. Voor het opstellen van de

definitieve checklist worden ook andere onderzoeken over reserves doorgenomen.

Interviews. Voor het opstellen van de checklist vinden gesprekken plaats met deskundigen op het terrein

van reserves, zoals rekenkameronderzoekers en het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties (programma Krachtig Bestuur).

Resultaat: Een beschrijving van zowel het algemene als het provinciespecifieke beleid voor het instellen, wijzigen

en opheffen van reserves. Op basis van deze beschrijving stelt de Rekenkamer een definitieve checklist op,

waarmee de bestemmingsreserves worden beoordeeld (zie taak 4).
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Taak 3: Selecteren van nader te onderzoeken bestemmingsreserves

Doelstelling: Selectie maken van de te onderzoeken bestemmingsreserves per provincie.

Onderzoeksmethode: De selectie van de bestemmingsreserves bestaat voor een deel uit een aantal

omvangrijke reserves, die een substantieel deel van de totale omvang van de bestemmingsreserves uitmaken.

Deze selectie wordt aangevuld met een aantal kleinere bestemmingsreserves, die geselecteerd worden op basis

van:

� Afwijkingen tussen begrote en gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen bij bestemmingsreserves.

� Bijzonderheden in de begrote en gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen bij bestemmingsreserves,

bijvoorbeeld indien zowel de toevoeging als de onttrekking op nul staan.

� Spreiding bestemmingsreserves over meerdere programma’s.

Documentenonderzoek. De selectie van de bestemmingsreserves vindt plaats op basis van de analyse

van de reserves bij taak 1 en eventuele bijzonderheden die vermeld staan in de accountantsrapporten.

Interviews. Er zullen gesprekken plaatsvinden met financiële medewerkers bij de provincie om de

geselecteerde bestemmingsreserves te bespreken. Tijdens deze gesprekken zal tevens de checklist

waarmee de bestemmingsreserves worden beoordeeld, worden toegelicht en besproken.

Resultaat: Een selectie van te onderzoeken bestemmingsreserves.

Taak 4: Beoordelen van geselecteerde bestemmingsreserves

Doelstelling: Het doen van bevindingen over de onderbouwing en het verloop van de geselecteerde

bestemmingsreserves.

Onderzoeksmethode: Voor het beoordelen van de onderbouwing van bestemmingsreserves heeft de

Rekenkamer bij taak 3 een aantal bestemmingsreserves geselecteerd. Bij de geselecteerde

bestemmingsreserves wordt gekeken naar de beleidsmatige en financiële onderbouwing, zoals doel, financiële

omvang en duur van de bestemmingsreserve. Vervolgens wordt beoordeeld of het verloop van de

bestemmingsreserve aansluit bij de onderbouwing. Voor deze beoordeling zal de Rekenkamer gebruik maken

van een checklist, waarvan in hoofdstuk 1.4 reeds een conceptversie is uitgewerkt.

Documentenonderzoek. De volgende informatie zal gebruikt worden bij de te uit te voeren analyse:

� Instellingsbesluiten en eventuele wijzigingsbesluiten;

� Evaluaties van bestemmingsreserves;

� Planning en control documenten, zoals begroting en jaarstukken;

� Accountantsrapporten.

Interviews. Er worden gesprekken gevoerd met provinciemedewerkers om informatie te verzamelen die

niet via documentenonderzoek kan worden achterhaald en om aanvullende vragen te stellen. Daarnaast

vinden, waar nodig, gesprekken plaats met betrokken accountants.

Resultaat: Deze taak levert bevindingen op over de onderbouwing en het verloop van de bestemmingsreserves.
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Taak 5: Rapporteren

Doelstelling: Het opstellen van rapportages waarin de bevindingen, conclusies en aanbevelingen staan

opgenomen.

Onderzoeksmethode: De Rekenkamer stelt voor elke provincie een Nota van Bevindingen op, waarin de

bevindingen staan uitgeschreven. De Nota van Bevindingen zal bij de provincie worden voorgelegd voor feitelijk

wederhoor. Voorafgaand aan het feitelijk wederhoor zal over de resultaten van het rapport een gesprek

plaatsvinden met de verantwoordelijk gedeputeerde. Hierna wordt de Bestuurlijke Nota met de conclusies en

aanbevelingen opgesteld, die zal worden voorgelegd voor bestuurlijk wederhoor.

Resultaat: Provinciespecifiek rapport, waarin de bevindingen zijn opgenomen. Tevens bevat het rapport een

provincievergelijking. In het uiteindelijke rapport zijn ook de bestuurlijke reactie van GS en het nawoord van de

Rekenkamer opgenomen.
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3. Organisatie, planning en procedure

3.1 Organisatie

Het onderzoek naar reserves wordt uitgevoerd door:

• Mevrouw drs. Heleen Verlinde (projectleider)

• De heer drs. Steven van Oostveen (onderzoeker)

• Mevrouw Loes van den Broek MSc. (onderzoeker)

• De heer drs. Arjan Wiggers (verantwoordelijk directielid)

3.2 Planning en procedure

In de onderstaande tabel is een planning op hoofdlijnen opgenomen voor het opstellen van de rapporten.

Fase Planning Product

Voorbereiding mei – juli 2009 Onderzoeksopzet

Onderzoek juli 2009 – januari 2010 Concept Nota van Bevindingen

Interview GS december 2009 Gespreksverslag

Wederhoor, feitelijk februari 2010 Nota van Bevindingen

Wederhoor, bestuurlijk maart 2010 Bestuurlijke Nota

Publicatie april 2010 Eindrapport + persbericht

Behandeling vanaf april 2010 Presentatie + behandeling

De Randstedelijke Rekenkamer heeft deze onderzoeksopzet verstuurd naar zowel de ambtelijke organisatie als

naar Provinciale Staten. Naast frequent contact met de ambtelijke organisatie voor onder andere het opvragen

van documenten, zullen tijdens het onderzoek ook verschillende interviews met de ambtelijke organisatie

plaatsvinden. Het eindrapport zal worden behandeld in Provinciale Staten (PS), waarbij de Rekenkamer de

onderzoeksresultaten op verzoek van PS graag komt toelichten. Aanvullend hierop geeft de Rekenkamer ook

graag een toelichting op deze onderzoeksopzet in een PS vergadering.
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