
MEMORANDUM

DATUM

AAN Leden van Provinciale Staten

VAN Gedeputeerde D.D. Straat

DOORKIESNUMMER -

ONDERWERP Voorlopige afspraken met ministerie van BZK inz jaarrekening

Geachte statenleden,

De afgelopen periode hebben wij meerdere malen met elkaar gesproken over het aanleveren van de jaarrekening 
2017. Hierbij heb ik u aangegeven dat wij in nauw overleg zijn met het ministerie van BZK over de latere 
aanlevertermijn en de mogelijke gevolgen daarvan. Wij hebben hen op 24 september jl. officieel met een brief 
laten weten dat wij de deadline van 1 oktober niet halen, een afschrift van deze brief heeft u ontvangen. Bij deze 
wil ik u graag informeren over de reactie van BZK, die u in de bijlage treft.  

In de reactie laat het ministerie ons weten de oplevering van het rapport van Integis af te wachten, om daarna 
nieuwe afspraken met ons te maken, er vanuit gaande dat dit medio oktober zal zijn. Dit betekent dat er nog geen 
besluit is genomen over het al dan niet verlengen van de coulanceperiode,  en dat er daarmee geen sprake is van 
het opschorten van de uitkering van het provinciefonds op dit moment.
 
Tevens heeft het ministerie de wens uitgesproken om, in het kader van de beoordeling van de Begroting 2019, de 
Jaarrekening voor 1 december te willen ontvangen. Wij hebben hier inmiddels op aangegeven dat wij dit niet 
kunnen toezeggen zonder het rapport van Integis te kennen. 

Na oplevering van het rapport van Integis zullen wij weer contact opnemen met het ministerie om nieuwe 
afspraken te maken over de planning van de vervolgstappen en daarmee de verwachte aanlevertermijn van de 
jaarrekening. Het ministerie zal dan een nieuwe afweging maken over het wel of niet verlenen van verdere 
coulance, en daarmee het opschorten van de voorschotten uit het provinciefonds, voor het later aanleveren van 
de jaarrekening. Zodra hier meer duidelijk over is zal ik u uiteraard weer informeren. 

Bijlage: Mail van het ministerie van BZK, in verband met de privacy zijn de namen van ambtenaren weggelakt. 
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