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AAN Provinciale Staten; Commissie BEM 

VAN 
Gedeputeerde J. Verbeek-Nijhof 
Steller J.H.M. Luiks (CCO) 

DOORKIESNUMMER 06-51385474 

ONDERWERP Transitie BRU; voortgang accountantsonderzoek 

 

Aanleiding 

In dit memo informeer ik u over de stand van zaken van het accountantsonderzoek naar de transitie van BRU 

naar de provincie.  In de commissie BEM is u toegezegd dat het rapport nog voor de zomervakantie aan u wordt 

toegestuurd. Het onderzoek heeft om een aantal redenen vertraging opgelopen en de verwachting is dat het 

onderzoek na de zomervakantie wordt afgerond. 

Ik heb de accountants gevraagd om de bevindingen dit najaar in de commissie MME te presenteren. Conform  de 

nieuwe werkafspraken binnen Provinciale Staten heeft u daarbij de mogelijkheid om ook fractieleden met BEM in 

portefeuille uit te nodigen. De Transitie van BRU raakt namelijk beide werkvelden. 

 

Achtergrond 

In de BEM vergadering van 20 april bent u geïnformeerd over het totaalakkoord transitie BRU en de rapportage 

van Ernst & Young Transaction Advisory Services (EY). Besproken is toen dat er nog een onderzoek zou worden 

gedaan naar de definitieve cijfers van BRU over 2014, aangezien de accountantscontrole van de jaarrekening 

van BRU nog niet afgerond was. 

In de vergadering is u toegezegd, uitgaande van gelijktijdige vaststelling van provinciale- en BRU-jaarrekening, 

dat de definitieve rapportage (fase 2) voor de zomer zou komen. 

 

Voorgang van het onderzoek 

Ik heb moeten constateren dat het onderzoek van EY stagneert. 

 

Zij geven daarvoor de volgende argumenten; 

 Het accountantsonderzoek van de accountant van BRU heeft aanzienlijke vertraging opgelopen. Het punt dat 

BRU in transitie is en aangescherpte accountantseisen van de AFM leiden ertoe dat het 

accountantsonderzoek lager duurt. De definitieve cijfers worden deze week door het algemeen bestuur van 

BRU vastgesteld; 

 Uit de definitieve cijfers van 2014 dienen de posten (bezittingen, schulden en vermogen) te worden 

gesepareerd die overgaan naar de provincie en posten die achterblijven bij BRU. Deze splitsingsbalans dient 

te worden gecontroleerd door de accountant van BRU. Deze controle dient nog te worden uitgevoerd en zal 

dit najaar afgerond worden; 

 Er dient nog een gecombineerde liquiditeitsbegroting BRU en Provincie te worden opgesteld teneinde te 

kunnen beoordelen in hoeverre liquiditeitsbehoeften van BRU (als gevolg van investeringen), tijdelijk gedekt 

kunnen worden door liquiditeitsoverschotten van de Provincie; 

 

Overigens bevestigen de conceptcijfers van BRU over 2014 opnieuw dat de reserves toereikend zijn om de 

gesignaleerde risico’s op te vangen. Ik wil u echter graag een compleet beeld schetsen op basis van de 

definitieve- en door de accountant gecertificeerde cijfers. 

 

Presentatie 

Dit alles betekent dat u in de MME vergadering van oktober of november een presentatie krijgt waarin de 

onderzoeksresultaten door EY aan u worden gepresenteerd. Ik zal dan ook het bestuur van BRU berichten dat 

ons voorbehoud, namelijk de uitkomsten van het accountantsonderzoek, komt te vervallen. 


