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Inhoudelijk
Aanleiding

Onderzoeksplan 2017 naar doelmatigheid en doeltreffendheid op
grond van artikel 217a Provinciewet

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

Aan de hand van een concrete verkooptransactie hebben GS
gevraagd de verbeteringen in de financiële systematiek van
verrekening winst/verlies te onderzoeken. Dit is tevens het
onderzoeksplan 2017.

Doelen en effecten

Het proces inzichtelijk te maken en daarbij de randvoorwaarden in
beeld brengen. Daarin is een onderscheid te maken in:
• Wet- en regelgeving (niet beïnvloedbaar);
• Beleidsmatige keuzes door provincie (wel beïnvloedbaar)

Controleren

Onderzoeksverslag met eventuele verbeterpunten is volgens planning
15 juni 2017 gereed.
In de jaarstukken 2017 ontvangen PS en de Rekenkamer de
bevindingen van het onderzoek. Indien daartoe aanleiding is, kunnen
zij eerder geïnformeerd worden.

Kosten en dekking

Onderzoek wordt verricht door eenheid Control

Resultaat
commissiebehandeling

Bij het instellingsbesluit van de auditcommissie is het volgende
onderdeel opgenomen:
• Bepalen van een standpunt over onderzoeksprogramma en
resultaten van doelmatigheidsonderzoeken van GS ingevolge
artikel 217a Provinciewet. Hierbij zullen in het overleg met de
accountant over specifieke aandachtpunten en bevindingen ook
aspecten kunnen zitten met betrekking tot risicomanagement en
kengetalen en indicatoren
Op grond hiervan is het onderzoeksvoorstel 2017 voorgelegd aan de
auditcommissie voorgelegd.

De auditcommissie heeft besloten:
•

Kennis te nemen van het onderzoeksvoorstel;

•
Aan GS te verzoeken de onderzoeksresultaten met eventuele
verbeterpunten separaat toe te sturen naar de auditcommissie voor de
behandeling in de vergadering van 27 oktober 2017

