Uittreksel uit conceptverslag commissie EFB 20 juni 2022 behandeling
Jaarstukken 2021

6.a. Statenvoordracht Jaarstukken 2021

6.a.1. Verslag van bevindingen Publiek Belang Accountants en bestuurlijke reactie GS
6.a.2. Verslag mondelinge vragenronde jaarrekening 30 mei 2022

De voorzitter meldt dat de verslaglegging van dit agendapunt als advies wordt toegevoegd aan de
documenten voor de PS-vergadering van 4 juli a.s.

Dhr. Hartog (JA21) gaat akkoord met de gevraagde besluitpunten en het toevoegen van het
rekeningenresultaat aan de algemene reserves. Het is een hamerstuk.
Dhr. Dekker (FvD) sluit zich hierbij aan.
Dhr. Mangal (DENK) gaat akkoord met het toevoegen van het rekeningenresultaat van € 35 miljoen
aan de algemene reserves. Komen GS met voorstellen voor besteding van dit bedrag? Waarom is

ervoor gekozen om niet kostendekkende leges te compenseren door verhoging van andere leges?
Welke leges worden verhoogd om ontoereikende opbrengsten van andere leges te compenseren?

Graag een overzicht hiervan. Wederom wordt gevraagd wanneer alle leges kostendekkend zullen zijn.
Er is geen enkele klimaatwetenschapper in Nederland die twijfelt aan een opwarming van de aarde

van 3%. Dit leidt tot noodzakelijke en drastische maatregelen want enkel ophoging van de dijken zal
onvoldoende zijn. Op dit moment wordt er te weinig en te laat actie genomen, want nu al is bekend
dat de doelen voor 2030 niet worden gehaald. De provincie moet innovatie inzetten om de zaken
goed op orde te krijgen.

De voorzitter benadrukt dat het onderwerp klimaat valt onder de portefeuille van de commissie RWK.
Dhr. Mangal (DENK) richt zich op de financiële aspecten van het klimaat, dat hoort wel bij EFB. Heeft

het college al nagedacht over de gevolgen van de opwarming van de aarde met 3%? En zo ja, waarom
wordt hier in het voorstel niet op ingegaan?

De voorzitter meldt dat deze vraag in de commissie RWK gesteld moet worden. De financiële
aspecten van klimaat horen ook bij die commissie.

Dhr. Roosendaal (VVD) is positief over de verantwoording door het college en het verslag van

bevindingen van de accountant. Hij sluit zich aan bij het verzoek van DENK aan GS om voorstellen
voor besteding van de middelen om het coalitieakkoord uit te voeren. Een deel van het positieve

resultaat van 2021 wordt bestemd voor de uitvoering in 2022. Daarom wordt verwacht dat 2022 een
positief jaar wordt waarin de geplande resultaten zoveel mogelijk worden behaald. Het is een
hamerstuk.

Dhr. Carton (PvdA) geeft complimenten voor de inzet, voortgang en toegenomen kwaliteit van de

aangeleverde financiële informatie in de afgelopen jaren. De onderbesteding van 42% wordt lager,

maar het is nog steeds een aanzienlijk deel van de begroting. Een ander zorgpunt is dat PNH minder

zicht heeft op de volledigheid van baten in bedragen van derden, hiervoor is een toezegging gedaan.
Ook kleine baten zijn belangrijk. Daarnaast leidt de opmerking in de bevindingen dat de interne

controle op naleving van de EU aanbestedingsregels over 2021 minder goed is geborgd dan
voorheen, tot het verzoek om hier echt aandacht aan te besteden. GS heeft in de
rekeningencommissie aangegeven hiermee aan de slag te gaan.

Statenlid Dulfer (GL) sluit zich aan bij de complimenten van de accountant over de kwaliteit van de

aangeleverde stukken in de afgelopen vier jaar. Noord-Holland staat nu als eerste op de lijst als het
gaat over de kwaliteit van de controlecyclus. De voordracht is een hamerstuk. Goed dat de

onderbesteding afneemt. De capaciteitskosten dalen vanwege onvoldoende personeel. De inhuur

stijgt maar minder snel dan de daling van de capaciteitskosten, dus er blijft werk liggen. Hoe kijken
GS naar de productiviteit van de organisatie voor dit en het volgende jaar? Hoeveel capaciteit wordt

besteed aan ondersteuning van gemeenten door middel van diverse provinciale loketten voor de RES,
wonen, etc.?

Mw. Bezaan (PVV) constateert dat het technisch gesproken allemaal in orde lijkt. Na bespreking met
haar fractie zal een standpunt worden ingenomen.

Mw. Kapitein (D66) gaat akkoord met de jaarstukken. Zij is blij met het toevoegen van substantiële

overige risico’s ook al zijn deze niet gekwantificeerd. Voor de Wet open overheid moet de provincie
aansluiten op de landelijke voorziening, maar dit proces heeft vertraging opgelopen. Wat is de

huidige stand van zaken? D66 wil graag tijdig complete informatie ontvangen over de verbonden

partijen, want van 9 verbonden partijen ontbrak informatie. D66 wil het rekeningenresultaat nog niet
bestemmen. Daarop komt men terug bij de kaderbrief.

Mw. Van Geffen (Liberaal N-H) verwijst naar pagina 159, gebrekkige uitvoering participatiewet. De

groei van overheidspersoneel bedraagt 3%, maar in de antwoorden op vragen wordt gesproken over
0,9%. De groei van de provincie bedraagt 2,1%, dat is boven het gemiddelde. Desondanks lukt het
niet om conform de participatiewet voldoende medewerkers te laten instromen. Wat is de huidige
stand van zaken? Zijn GS ook van mening dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft bij het

inkoopbeleid en social return? Gedurende vier jaar is op PDNH € 10 miljoen verlies geleden op een
totale investering van € 56 miljoen. Is dit acceptabel voor GS?

Dhr. Klein (CU) sluit aan bij de complimenten voor GS en de ambtelijke organisatie. Men gaat

akkoord met de jaarstukken en de toevoeging van het resultaat aan de algemene reserve, wel onder
voorbehoud dat deze gelden kunnen worden ingezet voor voorstellen in de kaderbrief.

Statenlid Kostiç (PvdD) waardeert de positieve stappen, maar mist in het afgelopen jaar een overzicht
van de stand van zaken van het realiseren van de doelstellingen en wat er concreet is bereikt, zoals
met het oog op de groene economie die gericht is op welzijn. De provincie zet in op de groene

economie, verzocht wordt om de indicatoren hierop af te stemmen, want nu wordt de vermindering
van het aantal passagiers op Schiphol nog als negatief aangeduid terwijl daar intussen een heel

ander beeld van is ontstaan. Inclusie en diversiteit: wordt het provinciale beleid door GS langs de
meetlat van het VN verdrag Handicap gelegd of zijn GS bereid dat te doen? Voor de verkiezingen

hebben alle coalitiepartijen het regenboogakkoord getekend. Graag een reflectie op de activiteiten
als regenboogprovincie.

Dhr. Heijnen (CDA) spreekt dank uit aan allen die hebben gezorgd voor verbetering van de basis die
nu goed op orde is, maar er moet aandacht zijn en blijven voor incidentele baten en structurele

inkomsten op lange termijn. Wederom blijkt dat het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds

succesvol is. Het subsidieplafond is verhoogd van € 150.000 naar € 500.000, maar is het mogelijk
om nog meer subsidie beschikbaar te stellen? Bij de kaderbrief worden suggesties gedaan voor
besteding van het resterende bedrag.

Gedeputeerde Olthof reageert als volgt. Veel dank voor de complimenten die worden doorgeleid naar
mevrouw Pels en de organisatie. Niettemin zijn er nog steeds zaken die verbeterd kunnen en moeten
worden. De kostendekkendheid van de individuele leges kan aan de orde gesteld worden bij de

jaarlijkse bespreking van de legesverordening. In zijn geheel zijn de leges kostendekkend, maar het
is een politieke keuze om specifieke leges wel of niet kostendekkend te maken. Men is druk bezig
met het werven van personeel om alle doelen te kunnen behalen, dat is de inzet, maar de huidige

ontoereikende personeelscapaciteit leidt tot grote onzekerheid. Dat geldt overigens ook voor andere
partners waar men van afhankelijk van is zoals gemeenten en grond- en waterbouwbedrijven.
Hopelijk wordt een aantal van de doelstellingen behaald maar het is onmogelijk om alle
doelstellingen tijdig te realiseren.

Dhr. Hoogervorst (SP) stelt voor om vanwege onvoldoende personeel minder activiteiten te plannen,
zodat voorkomen wordt dat er onjuiste verwachtingen worden gewekt.

Gedeputeerde Olthof neemt nu al geen zaken meer op in de planning waarvan duidelijk is dat deze

onmogelijk gerealiseerd kunnen worden, dus van planningsoptimisme is men overgestapt naar meer
realisme, ook voor de langere termijn. Wet open overheid: de vertraging zit in het platform waarop
de systemen moeten gaan draaien. BZK werkt aan een oplossing. Participatiewet/

regenboogprovincie: beide aspecten zijn geïntegreerd in het provinciale (personeels-)beleid. Er is
enige achterstand opgelopen bij de participatiewet vanwege een snelle groei van een aantal

onderdelen. Hierop wordt actie genomen. In reactie op de vraag van de PvdD zegt hij toe na te gaan

op welk moment een reflectie op de ontwikkelingen als regenboogprovincie kan worden gegeven. Hij
bevestigt dat de overheid zeker een voorbeeldfunctie heeft.

Gedeputeerde Zaal reageert als volgt. De verliezen PDNH komen voort uit de systematiek van de
voorzieningen die worden getroffen op basis van de afwaarderingen van PDNH zelf, deze

conservatieve systematiek wordt toegepast om eigen risico’s af te dekken zonder de verwachting dat
deze risico’s zich zullen materialiseren door faillissement van deelnemingen. In 2021 zijn er geen

faillissementen geweest. Bestuurskracht en inzet van provinciale instrumenten: het is lastig om de

capaciteit van alle loketten te concretiseren, want 80% van alle provinciale activiteiten is gericht op

ondersteuning van gemeenten bij maatschappelijke opgaven zoals klimaat en woningbouw. De vraag
wordt schriftelijk beantwoord, op voorwaarde dat GL precies schriftelijk vooraf aangeeft op welke
loketten de vraag betrekking heeft.

Gedeputeerde Stigter reageert als volgt op de vraag over het Economisch Herstel- en

Duurzaamheidsfonds c.q. verduurzaming maatschappelijk vastgoed. De regeling is heel populair,
daarom worden aanvullende middelen overwogen. Na het zomerreces wordt het voorstel aan PS
voorgelegd.

Tweede termijn

Dhr. Roosendaal (VVD) herhaalt de vraag over de opmerkingen van de accountant over het

aanscherpen van de beheersmaatregelen van aanbestedingsregels en volledigheid van baten. Deze
aspecten verdienen meer aandacht, want rechtmatigheid is belangrijk voor het vertrouwen in de

overheid. Waarborgen van continuïteit van ICT is van het grootste belang, net als beveiliging van

data, want hiermee worden frauderisico’s beperkt. Het verzoek wordt gedaan aan GS om PS tweemaal
per jaar mondeling te informeren over de voortgang ICT, continuïteit en veiligheid.

Gedeputeerde Stigter zegt toe PS tweemaal per jaar mondeling te informeren over de voortgang ICT,
continuïteit en veiligheid.

De voorzitter concludeert dat de jaarrekening als bespreekstuk wordt doorgeleid naar PS.

