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Bijlage 1: Jaarstukken IPO geconsolideerd 2021
Bijlage 2: Jaarverslag IPO Den Haag 2021
Bijlage 3: Jaarverslag BIJ12 2021
Bijlage 4: Controleverklaring accountant

Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting:
Het Interprovinciaal overleg (IPO) heeft haar Jaarstukken 2021 opgesteld. De Jaarstukken bestaan uit de
geconsolideerde jaarrekening van IPO Den Haag en BIJ12 en de respectievelijke jaarverslagen van IPO Den Haag
en BIJ12. De Jaarstukken 2021 sluiten af met een positief saldo van baten en lasten van € 2,97 miljoen. Dit wordt
gerestitueerd aan de provincies. De provincie Utrecht ontvangt hiervan circa € 280.000.
Inleiding:
In de planning & control cyclus plant, stuurt en verantwoordt het IPO-bestuur de uitvoering van de werkzaamheden
die de samenwerkende provincies hebben belegd bij de vereniging IPO, bestaande uit IPO Den Haag en BIJ12. Bij
IPO Den Haag gaat het vooral om beleidskeuzes ten aanzien van de belangenbehartiging en bij BIJ12 over
uitvoering en ondersteuning van de opdrachten van de gezamenlijke provincies. In beide gevallen betreft het
werkzaamheden die bij IPO Den Haag en/of BIJ12 zijn en worden ondergebracht om op deze wijze de gedeelde
provinciale opgave efficiënter en effectiever uit te voeren.
De Jaarstukken zijn een onderdeel van de planning & control cyclus waarin het IPO-bestuur verantwoording aflegt
over het gevoerde beleid in 2021. De Jaarrekening 2021 is donderdag 12 mei jl. vastgesteld door het IPO-bestuur.
De Jaarstukken bestaan uit de geconsolideerde jaarrekening van IPO Den Haag en BIJ12 en de respectievelijke
jaarverslagen van IPO Den Haag en BIJ12. Er heeft een accountantscontrole plaatsgevonden op de
geconsolideerde jaarrekening, zie bijlage 4. De accountant oordeelt dat de in het Financieel jaarverslag
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van het
IPO per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
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De door het IPO-bestuur vastgestelde jaarstukken worden ter goedkeuring aangeboden aan de Algemene
Vergadering op dinsdag 28 juni 2022. In de Algemene Vergadering nemen Statenleden Marianne de Widt en Odile
de Man plaats voor onze provincie.
Financiële consequenties:
De Jaarstukken 2021 sluiten met een positief saldo van baten en lasten van € 2,97 miljoen, bestaande uit € 2,41
miljoen voor IPO Den Haag en € 0,56 miljoen voor BIJ12. In de geconsolideerde jaarrekening 2021 (zie bijlage 1) is
op pagina 5 een beknopte toelichting gegeven op dit financiële resultaat. Dit positieve saldo wordt conform de
bestaande afspraken, en na besluitvorming door de Algemene Ledenvergadering, gerestitueerd aan de provincies.
Voor onze provincie komt dit neer op een incidenteel voordeel van circa € 280.000 dat via de planning & control
cyclus van 2022 als begrotingswijziging wordt verwerkt.
Wij begrijpen dat onderbestedingen uw aandacht hebben. Dit geldt niet alleen voor de provinciale begroting, maar
wellicht ook voor die van de verbonden partijen zoals IPO. Het voordelige saldo van baten en lasten van IPO/BIJ12
bedraagt ten opzichte van de totale begrotingen van IPO en BIJ12 echter minder dan 4%, en resulteert in een
incidentele financiële meevaller in boekjaar 2022 voor de provincie Utrecht.
Opgemerkt zij dat het voordelige saldo van BIJ12 met name wordt veroorzaakt doordat er minder subsidies zijn
uitgekeerd voor het opruimen van drugsafval. In de jaarstukken is terug te lezen (pag. 11) dat in 2022 een voorstel
wordt uitgewerkt waarin o.a. aandacht wordt geschonken aan hoe om te gaan met restantbudgetten op dit
onderdeel. In toekomstige jaren kan dit ertoe leiden dat dergelijke vrijval van middelen in een reserve wordt gestort
bij BIJ12, en dus niet wordt gerestitueerd aan de provincies.
Verder geldt dat een groot deel van de beoogde resultaten ook zijn behaald (groen gearceerde bolletjes) bij het
IPO, maar er enkele resultaten vertraging oplopen (oranje gearceerde bolletjes), zie bijlage 2.
Vervolgprocedure / voortgang:
De IPO-jaarstukken 2021 worden in de commissie BEM ter informatie aan u voorgelegd.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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