Verslag voorbereiding jaarrekening 2017 Regio Noordoost Brabant

Binnen de Bestuurlijke Regiegroep is afgesproken dat wij ter voorbereiding op de BRG de
jaarrekening 2017 en accountantscontrole van de Regio Noordoost Brabant voor bespreken. Via deze
korte notitie willen wij hierover verslag uitbrengen.

Op maandag 28 mei j.l. heeft deze voorbespreking plaatsgevonden, in aanwezigheid van René
Peerenboom (regiomanager), Theo Groenink (controller), Simon Maas (coördinator subsidies) en
Wouter Pullens (accountant ABAB).
Tijdens deze bijeenkomst hebben wij een toelichting gekregen op de jaarrekening en de
accountantscontrole. Hierbij hebben wij onze vragen kunnen stellen en opmerkingen kunnen maken.
Deze zijn in de stukken verwerkt.
Het is goed te constateren dat de jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring krijgt, maar
bovenal ook dat de jaarrekening een stabiel beeld geeft van inkomsten en uitgaven. Voor de
verantwoording vinden wij het een goede zaak dat er een inhoudelijke toelichting op de jaarrekening is
opgesteld, waarin de betekenis van posten wordt aangegeven en de verschillen worden verklaard. Dit
verhoogt de duidelijkheid.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat door de regio een inhoudelijk verslag van de resultaten wordt
opgesteld, zodat deze aan deze financiële jaarrekening kan worden toegevoegd. Dat voldoet aan de
politiek-bestuurlijk wens die er op dit moment nadrukkelijk is. We beseffen dat we dit de komende
jaren verder moeten gaan uitbouwen, maar het is goed als we nu al de eerste stappen zetten.
Tot slot blijven we aandacht vragen voor een efficiënte organisatie. Het is goed te constateren dat de
kosten van de overhead (met 10,40Zo voor regio en 14,70Zo overall) ruim onder het afgesproken
maximale percentage van 250Zo blijft. Ook voor de toekomst moeten we hierop blijven sturen. Ook zien
we in de huidige financiële afspraken constructies tussen de deelnemende organisaties, die de
transparantie niet bevorderen (zoals bijdrage aan Het Groene Woud). Wij geven het BRG in
overweging om bij de totstandkoming van een eventueel nieuw convenant deze afspraken opnieuw
tegen het licht te houden.
Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd!

Met vriendelijke groet,
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