MEMORANDUM

DATUM

24-12-2018

AAN

PS

VAN

Gedeputeerde D.D. Straat

DOORKIESNUMMER
ONDERWERP

ter inzagelegging

Geachte leden van PS,
Op 22 december bracht de CU-fractie mij onder de aandacht dat het Provinciaal Blad (nr. 8892, 3
december 2018) melding maakt van de ter inzageligging van de jaarrekening 2017. Naar aanleiding
van dit bericht stelde de CU ook de onderstaande vragen:
1. Wat is de aanleiding voor de publicatie van de Jaarrekening in het Provinciaal Blad?
2. Op grond van welk artikel(en) in de Provinciewet bent u van mening dat publicatie van de
Jaarrekening zonder verklaring van de accountant en verslag van bevindingen juridisch
houdbaar is?
3. Wordt na het definitieve oordeel van de accountant de Jaarrekening zoals nu vermeld, nog
gereviseerd?
Zo ja, op welke wijze vindt herziening plaats?
Zo nee, waarom niet?
4. Komt er na de herziene JR2017 tezamen met de accountantsverklaring en het verslag van
bevindingen (opnieuw) een publicatie in het Provinciaal Blad van deze ter-inzage-legging? Zo
nee, waarom niet?
De betreffende publicatie in het Provinciaal Blad is echter, zoals de CU-fractie stelde, prematuur en
berust op een fout. Het was tot 30 november de planning en inzet om de jaarrekening 2017 in een
extra vergadering van uw Staten op 17 december te laten vaststellen. In dat geval had nog dit jaar de
jaarrekening 2017 aan het ministerie van BZK aangeboden kunnen worden. Om dit mogelijk te maken
zijn de relevante stukken (conceptjaarrekening plus GS en PS nota’s) ter besluitvorming aan GS
aangeleverd en is ook de publicatieopdracht van de conceptjaarrekening gegeven.
Toen op 30 november duidelijk werd dat de accountant nog geen oordeel bij de jaarrekening 2017 kon
afgeven, zijn alle bestuurlijke documenten teruggetrokken en niet ter besluitvorming voorgelegd. Er is
echter verzuimd om de publicatie-opdracht te annuleren. Dit zal deze week middels een intrekking van
de publicatie worden gecorrigeerd. De ter inzagelegging zal conform de provinciewet pas plaatsvinden
nadat de accountant een verklaring en verslag van bevindingen heeft kunnen opleveren.

