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Zaaknummer: 1972526 

 

Agenda Algemeen Bestuur 
 
 
Datum: 1 december 2017 
Tijdstip: 15.15 - 16.00 uur 

Locatie: Gemeentehuis Werkendam 
 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

 

2. Verslag van het Algemeen Bestuur d.d. 29 september 2017 bijlage 

 

 

3. Beslispunten 

a. Vaststellen 1e wijziging financieel beheerverordening bijlage 

b. Vaststellen controleprotocol accountantscontrole 2017 bijlage 

c. Verdienmodellen  bijlage 

d. Bestemming middelen St. Beheer NP Biesbosch bijlage 

e. Vaststellen tarieven leges 2018 bijlage 

f. Benoeming directeur  bijlage 

 

 

4. Informatie 

a. Voortgang wijzigingen GR zie bijlage 3a1 

 

 

5. Rondvraag 

Secretariaat 

Spuiboulevard 300 

Postbus 8 

3300 AA  Dordrecht 

T 078-770 4138 

jt.kalle@dordrecht.nl 
www.np-debiesbosch.nl 
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Verslag  
Algemeen bestuur Parkschap d.d. 29 september 2017 
 
Aanwezig: D.C.H. Verheijen (Directeur Parkschap, secretaris), mw. Y. van der Meulen/H. Clement 

(Provincie Noord-Brabant), S. Verbaanderd (Provincie Zuid-Holland), J.M. van Oosten 
(Gemeente Werkendam, voorzitter), dhr. J.B.M. Kuijpers (Gemeente Drimmelen), A.S. Dijkstra 
(Gemeente Sliedrecht), mw. R.M.A. Spriensma (controller), mw. J.T. Kalle (Parkschap, verslag)  

 
Verhinderd:  J.F. Weber (Prov.ZH); J.J.C. v.d. Hout (Prov.NB, P.J. Heijkoop (Gemeente Dordrecht, 
Toehoorders: Geen 
 
 
 

1. Opening en mededelingen 
Dhr. Van Oosten opent de vergadering. Er hebben zich geen toehoorders gemeld. 

De agenda wordt aangepast met punt 7: benoeming directeur. 
 

2. Verslag  Algemeen Bestuur d.d. 30 juni 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Marap 2017 

Bestuursleden uiten hun zorgen over de opbrengst van verdienmodellen en in het bijzonder 

de Biespas. Dit komt door hogere uitvoeringskosten en tegenvallende aantallen donateurs. 

Dit laatste wordt mede veroorzaakt door het niet invoeren van betaald parkeren. Daarmee 

vervalt een verkoopargument. 

Dhr. Verheijen meldt dat de risicoparagraaf helaas is uitgekomen. Het tekort wordt 

veroorzaakt door tegenvallende verdienmodellen. We hebben de rem gezet qua uitgaven en 

er loopt een aantal acties om tot rendement in verdienmodellen te komen. Er ligt een 

opgave tot versnelling.  
 

Met betrekking tot de besteding van middelen van de opgeheven Stichting Beheer NP De 
Biesbosch wordt besloten op 1 december een uitwerking daarvoor in het bestuur in te brengen. 
Dat kan zijn storting in bijv. Alg. Reserve of aanwenden ten behoeve van tekort Biespas. 
 
Het Algemeen Bestuur stemt in met de voorstellen in de Marap notitie. 

 
Er is een brief van BZK binnengekomen, waarin zij meldt dat het toezichtregime afhankelijk 

wordt van onder andere de risico's die de GR loopt (i.p.v. alleen tijdige aanlevering van een 
begroting in evenwicht). December aanstaande meldt zij onder welk toezicht het Parkschap komt 
te vallen. Het bestuur wacht de vervolgbrief van BZK af. 
 

4. Uittreden Sliedrecht 
Dhr. Dijkstra meldt dat de Gemeenteraad unaniem heeft ingestemd met uittreden onder de 

afgesproken voorwaarden.  
Het Algemeen Bestuur stemt in met de tekst van het uittredingsbesluit. 
 

5. Verlengen contract met de accountant  
Mw. Spriensma licht toe dat het gaat om de controle 2017, die in 2018 gedaan wordt. Dan volgt 
volgend jaar de procedure voor nieuwe accountant. Het wijkt af van onze eigen 

controleverordening, maar omdat dingen veranderen is het lastig nu een nieuwe accountant aan 

te stellen. Met dit argument stellen wij voor om –in afwijking van de verordening- niet nu over te 
gaan tot een nieuwe aanbesteding en in plaats daarvan het huidige contract met 1 jaar te 
verlengen. Het Algemeen Bestuur stemt in met het verlengen van het contract met de 
accountant voor 1 jaar, vanwege de ingrijpende veranderingsfase waarin het Parkschap zich 
bevindt met mogelijk vergaande wijzigingen, ook op financieel terrein. Het uittreden van 
partners, de governance discussie, de verdienmodellen en NLDelta aanhaking vereisen grote 
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alertheid in de administratieve verwerking, nog los van op handen zijnde systeemwijzigingen.  
 

6. Technische aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling  
In de vorige vergadering (themabijeenkomst) al toegelicht. Er worden extra leden aan het 
algemeen bestuur toegevoegd, per deelnemer uitgebreid naar 2 bestuurders.  

Dhr. Verheijen vraagt direct te regelen wie dat wordt. Hij wijst erop dat de bekendmaking deze 
keer nog door Brabant gedaan moet worden. Vanaf volgend jaar is dat Dordrecht  
Dhr. Van Oosten vraagt waarom artikel 13 is toegevoegd.  
Mw. Spriensma: vanwege de lopende governance discussie en verdienmodellen. Dit creëert 
ruimte voor het bestuur voor andere vormen van samenwerking.  
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de voorgestelde wijzigingen. 
 

7. Vacaturevervulling directeur  
Dhr. Kuijpers denkt dat we een hele goede kandidaat hebben. In 2e ronde heeft hij zeer verrast, 

heeft de situatie goed op het netvlies. Hij liet zien hoe hij denkt daaraan te gaan werken.  
Er vindt nog een arbeidsvoorwaardengesprek plaats, evenals een gesprek met een 
adviescommissie.  
In het vertrouwen dat de commissie de juiste persoon heeft gekozen, stemt het Algemeen 

Bestuur in met de benoeming van dhr. G. de Baaij onder voorwaarde dat de gesprekken van 
2 oktober 2017 geen belemmering opleveren. 
 

8. Rondvraag en sluiting 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  



3.a Vaststellen 1e wijziging Financieel Beheerverordening

1 3a1 -4a Notitie Stand van zaken juridische wijzigingen GR-FinBeheerVerord.pdf 
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Vergadernotitie 
voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur  

d.d. 1 december 2017 

 
Onderwerp:  
Stand van zaken GR-wijziging en zienswijze financiële verordening/ 
vaststellen wijziging financiële verordening door AB 
 

 

Hierbij informeer ik u over de stand van zaken bij de deelnemers m.b.t.: 

 de wijziging van de GR als gevolg van het uittreden van drie deelnemers per 

1/1/2018 en;  

 de zienswijzen van de deelnemers m.b.t. de wijziging van de financiële 

verordening  

 

 
 

 

De provincie Noord-Brabant zal de GR-wijziging publiceren in 2017 (na besluitvorming 

door de raad van Dordrecht d.d. 19/12/2017). 

 

De 1e wijziging van de financiële verordening heeft geen zienswijzen opgeleverd; het 

wijzigingsbesluit kan ongewijzigd worden vastgesteld door het AB in de vergadering van 

1 december 2017. 

 

Deelnemer 1) GR-wijziging 2) Zienswijze fin.verordening

college raad college

Dordrecht hamerstuk raad 19/11/2017 geen zienswijze, vergadering 28/11/17

Drimmelen instemming 31/10/17 ter besluitvorming 16/11/2017 geen zienswijze

Werkendam conform besloten 6/11/2017 geen zienswijze, zie brief d.d. 2/11/2017

Agendapunt 

DB 4.a/b – AB 3.a/e4.a 

datum 
16 november 2017 

opsteller 
R.M.A. Spriensma 

doorkiesnummer 
078-770 2120 

e-mail 

rma.spriensma2@dordrecht.nl 



1 3a1 Toelichting wijziging Financiële beheerverordening Parkschap NP De Biesbosch.pdf 
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Vergadernotitie 
voor het Algemeen Bestuur d.d. 1 december 2017 

 
Onderwerp:  
Toelichting op de wijziging van de Financieel beheerverordening Parkschap 

Nationaal Park De Biesbosch 

 

Aanleiding en werkwijze 

De Financieel beheerverordening Parkschap Nationaal Park De Biesbosch dient te worden 

gewijzigd vanwege gewijzigde regelgeving. Naar aanleiding hiervan wordt ook de 

drempelwaarde voor het activeren van investeringen met economisch nut verhoogd.   

 

Volgens artikel 27, 28 en 33 van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal 

Park De Biesbosch is het Algemeen Bestuur (AB) bevoegd verordeningen te maken en 

regels vast te stellen met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en 

van het beheer van de geldmiddelen.  

Het DB heeft de wijziging voor zienswijze voorgelegd aan de colleges van B&W van 

Dordrecht, Drimmelen en Werkendam; er zijn geen zienswijze ontvangen.   

 

Gewijzigde regelgeving 

In 2016 zijn er wijzigingen doorgevoerd in het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV); de Financiële beheerverordening moet hierop worden 

aangepast. De doorgevoerde aanpassingen in de Financieel beheerverordening leiden tot 

een kader dat (weer) in overeenstemming is met hogere wetgeving.  

Het betreft het 1) begrippenkader, 2) de renteomslag en 3) het activeren van 

investeringen met maatschappelijk nut. De wijzigingen worden hieronder toegelicht: 

 

1) Begrippenkader 

De introductie van het begrip taakvelden in het BBV (Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten) heeft een plaats gekregen. Het begrip 

product heeft geen plaats meer in het BBV. Daarnaast is het begrip overhead 

geïntroduceerd. De definities, artikel 2 en artikel 5 (na omnummering artikel 4) zijn 

hierop aangepast. Artikel 3 is verwijderd. Artikel 2 is aangevuld met een zesde lid 

waarin de standaard zin uit de modelverordening is opgenomen. De gevraagde 

informatie zal in een bijlage bij de begroting en jaarstukken worden weergegeven. 

 

2) Rente 

De beleidsvrijheid omtrent de omgang met (interne) rente is verder ingeperkt. Nu 

had het Parkschap reeds een eenvoudige rentetoerekening; toerekening van rente 

aan het eigen vermogen of voorzieningen vond niet plaats. De berekening van de 

(interne) rente is in de regelgeving ook nader omschreven, hetgeen in de begroting 

2018 een (verdere) bijstelling van de omslagrente tot gevolg heeft gehad.  

De Notitie Rente 2017 (juli 2016) meldt de stellige uitspraak: "De omslagrente wordt 

bij de begroting berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente 

te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn 

gefinancierd. De omslagrente moet vervolgens op consistente en eenduidige wijze 

worden toegerekend aan de individuele activa. .." 

 

Agendapunt 

3.a 
datum 
12 september 2017 

opsteller 
R.M.A. Spriensma 

doorkiesnummer 
078-770 2120 

e-mail 
rma.spriensma2@dordrecht.nl 
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Onder Definities is het verplicht in de begroting en jaarstukken op te nemen 

renteschema opgenomen. Daarnaast is artikel 9, 2e lid aangepast aan de notitie en 

aan de huidige eenvoudige rentetoerekening binnen het Parkschap.  

 

3) Verplicht activeren activa maatschappelijk nut 

Volgens onze financiële beheerverordening worden activa met een meerjarig 

maatschappelijk nut in principe niet geactiveerd, tenzij het AB anders besluit (artikel 

7, 5e lid). In de praktijk werden activa met maatschappelijk nut veelal wel 

geactiveerd. De BBV vereist activeren van deze activa nu. Het gaat om het activeren 

van nieuwe investeringen, met ingang van 1/1/2018. Artikel 7, 3e en 5e lid uit de 

verordening zijn hierop aangepast.  

 

Ook is een ondergrens ingesteld. Mede vanuit praktisch oogpunt is voor investeringen 

met maatschappelijk nut een ondergrens ingesteld. Deze ondergrens bedraagt € 

25.000.  

 

De afschrijvingstermijnen voor investeringen in activa met maatschappelijk nut zijn –

voor zover niet opgenomen of nader omschreven- toegevoegd aan het 3e lid. 

Aangezien het Parkschap onderhoudsvoorzieningen heeft voor onder andere het groot 

onderhoud van gebouwen en gronden en terreinen is de term groot onderhoud uit de 

omschrijvingen van de activa in dit artikel en uit de definities verwijderd. Op deze 

manier is het onderscheid tussen activa en groot onderhoud ook eenduidig in de tekst 

weergegeven en kan geen verwarring ontstaan.  

 

Overige aanpassingen met betrekking tot activa - verhogen ondergrens 

investeringen in economisch nut 

Deze wijziging wordt aangegrepen om enkele andere aanpassingen voor te stellen.  

De huidige ondergrens voor activeren van (enkelvoudige) investeringen economisch nut 

bedraagt € 2.000. De ondergrens voor deze investeringen is verhoogd met € 8.000 naar 

€ 10.000. Dit om administratieve lasten te beperken.  

 

Daarnaast wordt een ondergrens voor het activeren van gelijksoortige investeringen met 

economisch nut die ook verzameld kunnen worden, toegevoegd. Deze ondergrens wordt 

vastgesteld op € 20.000. 

 

Verhoging van de ondergrens heeft als consequentie dat de tussentijdse 

vervangingsinvesteringen in accu's van fluisterbootjes (verhuur) niet meer mogen 

worden geactiveerd. De onderhoudsvoorziening voor de rondvaart zal worden uitgebreid 

met de accu's voor de verhuur (begroting 2019). Dit vereist een hogere storting, die 

budgetneutraal in de Parkschapsbegroting 2019 zal worden verwerkt vanwege het 

vervallen van kapitaallasten van investeringen in accu's uit de 

meerjareninvesteringsbegroting. Vervangingsinvesteringen in accu's voor de rondvaart 

(Sterling & zonneponten) zijn reeds opgenomen in de onderhoudsvoorziening  

 

Met het voorgaande wordt de zogenaamde componentenbenadering (onderdelen van het 

actief worden afzonderlijk geactiveerd) voor de verhuur losgelaten. Deze werd al niet 

toegepast voor de rondvaart, waardoor er nu één wijze van activeren ontstaat. Ook voor 

activa met maatschappelijk nut in de vorm van gemalen geldt dat de initiële investering 

werd en wordt geactiveerd, terwijl groot onderhoud, onder andere in de vorm van 

vervanging van de motoren, (reeds) onderdeel uitmaakt van de onderhoudsvoorziening.  
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Algemene opmerking ten aanzien van activeren 

Met het moeten activeren van investeringen met maatschappelijk nut met een 

ondergrens van € 25.000 en het verhogen van de ondergrens voor investeringen met 

economisch nut en het daarbij loslaten van de niet consequent gehanteerde 

componentenbenadering ontstaat meer eenheid ten aanzien van het activeren van 

kredieten.  

Ook door de term 'groot onderhoud' uit het artikel met de afschrijvingstermijnen te 

verwijderen en de omschrijvingen zo concreet mogelijk te maken ontstaat meer 

duidelijkheid. Om een voorbeeld te geven: de (initiële) aanleg van infrastructuur (zoals 

parkeerterreinen, fiets- en voetpaden) wordt geactiveerd (mits boven de 

drempelwaarde); het vervangen van slijtlagen van fiets- en voetpaden daarentegen 

wordt gerekend tot groot onderhoud (instandhouding).  

 

Hiermee wordt naar verwachting ook tegemoet gekomen aan de opmerking van de 

accountant in 2016 voor goede interne spelregels voor het activeren van uitgaven 

(jaarrekening 2015). 

 

 

 

Besluit 

 De VERORDENING OP DE INRICHTING VAN HET FINANCIEEL BEHEER, DE 

FINANCIELE ORGANISATIE EN DE UITGANGSPUNTEN VAN HET FINANCIELE 

BELEID VAN HET PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH (eerste wijziging) 

vast te stellen door ondertekening van het bijgevoegde wijzigingsbesluit. 
 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch d.d. 1 december 2017 

 

de voorzitter de secretaris 

 

 

 

 

 

P.J. Heijkoop G.B.J. de Baaij 



1 3a3 Financiële beheer verordening Parkschap wijzigingsbesluit (def).pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Het ALGEMEEN BESTUUR van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch; 

 

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 27 en 33 van de 

Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch 

 

BESLUIT: 

 

vast te stellen de navolgende: 

 

VERORDENING OP DE INRICHTING VAN HET FINANCIEEL BEHEER, DE 

FINANCIELE ORGANISATIE EN DE UITGANGSPUNTEN VAN HET  

FINANCIELE BELEID VAN HET  

PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH (eerste wijziging). 

 

Artikel I 

A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

a. onder vernummering van de leden f tot en met k tot h tot en met m twee nieuwe 

leden toegevoegd, luidende: 

f. Renteschema: een verplicht overzicht met betrekking tot rente dat moet 

worden opgenomen in de paragraaf financiering van zowel de begroting als de 

jaarrekening afkomstig uit de Notitie Rente van de commissie BBV. 

g. Taakvelden: door de commissie BBV vastgestelde eenheden waarin de 

programma's, in overzichten en bedragen in het programmaplan zijn 

onderverdeeld.; 

 b. in lid h (nieuw) wordt "producten" gewijzigd in "onderdelen"; 

c. in lid l (nieuw) vervalt "of provincie"; 

d. het zinsdeel achter de dubbele punt in lid m (nieuw) komt te luiden "investeringen 

in de aanleg van wegen, waterwegen, (civiele) kunstwerken en groen". 

B. Aan artikel 2 wordt een zesde lid toegevoegd, luidende: "Bij de begroting en de 

jaarstukken worden onder elk van de programma's, het overzicht van algemene 

dekkingsmiddelen en het overzicht van overhead de baten en lasten per taakveld 

weergegeven." 

C. Onder vernummering van de artikelen 4 tot en met 19 tot 3 tot en met 18, vervalt 

artikel 3. 

D. In artikel 4, eerste lid (nieuw) vervalt "naar de productenrealisatie en". 

E. Artikel 6 (nieuw) komt te luiden: 

1. Bij geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 

wordt het saldo van agio en disagio lineair in 4 jaar afgeschreven. 

2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de 

exploitatie gebracht. 

3. De materiële vaste activa, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in: 

a. 30 jaar:   nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen, verbouwing 

en grootschalige renovatie hiervan; 

b. 10 jaar:   vaartuigen; 

c. 15 jaar:   technische installaties in bedrijfsgebouwen; 

d. 10 jaar:   telefooninstallaties; kantoormeubilair; aanleg tijdelijke 

terreinwerken; aankoop of nieuwbouw van tijdelijke woonruimten en 

bedrijfsgebouwen; 

e. 5 jaar:   aanhangwagens; personenauto’s; lichte motorvoertuigen; 



f. 25-50 jaar:  inrichting gronden en terreinen, drainage; 

g. 20 jaar:   de aanleg van fiets- en voetpaden, parkeerterreinen, 

gemalen, pontons en aanlegsteigers, beschoeiing en (voetgangers)bruggen; 

h. 3 jaar:   automatiseringsapparatuur; 

i. 5-10 jaar:  overige bedrijfsmiddelen. 

4. De in het 3e lid weergegeven afschrijvingstermijnen van de verschillende activa 

zijn richtinggevend en niet bindend. Wanneer wordt afgeweken van aangegeven 

afschrijvingstermijnen dient dit bij de kredietaanvraag te worden gemotiveerd. 

5. Enkelvoudige activa met economisch nut met een verkrijgingprijs van minder dan 

€ 10.000 (excl. btw) worden niet geactiveerd,. De ondergrens voor het activeren 

van gelijksoortige investeringen met economisch nut, die ook verzameld kunnen 

worden, wordt vastgesteld op € 20.000 (excl. btw). 

6. Aankoop en vervaarding van activa met een meerjarig maatschappelijk nut 

worden onder aftrek van bijdragen van derden geactiveerd vanaf een ondergrens 

van € 25.000 (excl. btw).  

7. In afwijking van het 4e en 5e lid geldt dat de aankoop van gronden en terreinen. 

altijd wordt geactiveerd. 

F. In artikel 8 (nieuw) vervalt het tweede lid. 

G. Onder vernummering van de artikelen 9 tot en met 18 tot 10 tot en met 19 wordt een 

nieuw artikel 9 toegevoegd, luidende: 

1.  De rente, die aan programma's (taakvelden) wordt toegerekend, is 

gebaseerd op het renteschema. 

2. De omslagrente voor de renterekening van de kapitaalslasten wordt berekend 

door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 

1 januari. 

H. In artikel 12, eerste lid wordt "bedrijfsvoeringsparagraaf" gewijzigd in 

"bedrijfsvoeringparagraaf".  

 

Artikel II 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018. 

 

Artikel III 

Deze verordening wordt aangehaald onder de naam “Financiële beheerverordening  

van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (eerste wijziging)”. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch van 1 december 2017. 

 

de secretaris       de voorzitter 

 

 

 

 

 

G.B.J. de Baaij      P.J. Heijkoop 



3.b Vaststellen controleprotocol accountantscontrole 2017

1 3b1 Notitie DB-AB Accountantsprotocol JRK2017.pdf 
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Vergadernotitie 
voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur  

d.d. 1 december 2017 

 
 
Onderwerp  

Accountantscontrole 2017 
 

 

Aandachtspunten accountantscontrole - verzoek  

Conform artikel 2, 4e lid van de controleverordening is in het programma van eisen van 

de offerteaanvraag opgenomen dat het Algemeen Bestuur voorafgaand aan de 

accountantscontrole bepaalt of de accountant al dan niet specifieke aandacht dient te 

besteden aan bepaalde onderwerpen.  

 

Kunt u aangeven of specifieke aandachtspunten voor de accountantscontrole over 2017 

wilt meegeven aan de accountant? 

 

 

Vaststellen controleprotocol 2017  

Ik vraag u het controleprotocol accountantscontrole 2017 (zie bijlage) voor de 

accountantscontrole op de jaarrekening van het Parkschap vast te stellen.  

Er zijn geen belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van 2016. 

 

 

Besluit 

Vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole 2017. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch d.d. 1 december 2017 

 

 

de voorzitter     de secretaris 

 

 

 

 

 

P.J. Heijkoop     G.B.J. de Baaij 

Agendapunt 

DB 4.c / AB 3.b 
datum 
16 november 2017 

opsteller 
R.M.A. Spriensma 

doorkiesnummer 
078-770 2021 

e-mail 
rma.spriensma2@dordrecht.nl 
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CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2017 
VAN HET PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH 

1. Inleiding 

 
Het Algemeen Bestuur heeft op 14 december 2012 een opdracht verstrekt aan Verstegen accoun-
tants en adviseurs de accountantscontrole als bedoeld in art 217 PW voor het Parkschap Nationaal 
Park De Biesbosch uit te voeren. De opdrachtverstrekking betrof een periode van 5 jaar (2012 tot 
en met 2016). De jaarrekeningcontrole 2017 is een aanvulling op deze opdracht, waartoe het be-

stuur op 29 september 2017 heeft besloten.  
Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de jaarlijkse accountantscontrole moet 

het Algemeen Bestuur een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen in dit controlepro-
tocol plaatsvindt.  
 
Object van de eerstvolgende controle zijn de jaarrekening 2017 en daarmede tevens het financieel 
beheer over het jaar 2017 zoals uitgeoefend door of namens het Dagelijks Bestuur van het Park-
schap Nationaal Park De Biesbosch. 

1.1 Doelstelling 

Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reik-
wijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te 
hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties voor de controle van de jaarrekening 2017 van 
het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.  

1.2 Wettelijk kader 

De provinciewet (PW), art. 217, schrijft voor dat het algemeen bestuur één of meer accountants 

aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in 
art 201 PW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het 
uitbrengen van een verslag van bevindingen. In het kader van de opdrachtverstrekking aan de ac-
countant kan het algemeen bestuur nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeuring- en 
rapporteringtoleranties. Tevens zal in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten wor-
den welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatig-
heidscontrole zal zijn. 

 
Het Algemeen Bestuur heeft op 24 juni 2004 de verordening ex art 217 PW voor de controle op 
het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van het Natuur- en Recrea-
tieschap De Hollandse Biesbosch vastgesteld. In het bestuursbesluit van 24 juni 2004 is het bij de 

controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd. Met dit controleprotocol stelt het al-
gemeen bestuur nadere aanwijzingen vast die specifiek van toepassing zijn voor het controlejaar 

2017. 
 
 

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) 

 
Zoals in art 217 PW is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 201 Provinciewet bedoelde 
jaarrekening uitgevoerd door de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant gericht zijn op 

het afgeven van een oordeel over: 
 de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa 

en passiva; 

 het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming 
met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder verorde-
ningen van de gemeenschappelijke regeling; 

 de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze 

een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 
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 het in overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening met de 
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 190 Pro-
vinciewet (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); 

 de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 

 
Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wor-
den gesteld op grond van artikel 217, lid 6 Provinciewet (Besluit Accountantscontrole Provincies en 
Gemeenten) alsmede de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (NIVRA) bepalend zijn voor de 
uit te voeren werkzaamheden en de Kadernota Rechtmatigheid 2010 van het Platform Rechtma-
tigheid Provincies en Gemeenten (PRPG). 
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit Accountantscontrole Provin-

cies en Gemeenten (BAPG) dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties 
rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn met de begroting en 
met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder verordeningen van de gemeen-

schappelijke regeling ”. 
 

3 Te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties 

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De ac-
countant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle zo-

danig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en 
de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële beheers-
handelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie1. De accountant 
richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, 
vastgestelde toleranties en statische deelwaarnemingen en extrapolaties. 

In het Besluit accountantscontrole Provincies en Gemeenten zijn minimumeisen voor de in de con-

trole te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Het Algemeen Bestuur mag de goedkeu-
ringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Dit moet dan wel worden toegelicht 
in de controleverklaring. De minimumeisen zijn: 

 Strekking controleverklaring: 

Goedkeuringstole-
rantie 

Goedkeurend Beperking Oordeelonthou-
ding 

Afkeurend 

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 

Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren 

(professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van 
professional judgement. 

De definitie van de goedkeuringstolerantie is: 

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden 
in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruik-
baarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed. 
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven 
controleverklaring.  

Naast de goedkeuringstoleranties wordt onderkend de rapporteringtolerantie. 

De definitie van de rapporteringtolerantie is: 

                                            
1 Door de toepassing van een risicoanalyse kan het zo zijn dat niet alle transacties die groter zijn dan de vastgestelde 

goedkeuringstolerantie individueel worden gecontroleerd. Ook kunnen andere gegevensgerichte werkzaamheden dan 

deelwaarnemingen worden toegepast. Met name door toepassing van cijferanalyse (verbandcontroles) kan het aantal 

deelwaarnemingen worden beperkt.  
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De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend 
uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het 
verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringtolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende 
controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De rapporte-

ringtolerantie kan worden vastgesteld op een percentage, bijvoorbeeld 80%, van de goedkeu-
ringstolerantie of op een maatschappelijk relevant geacht absoluut bedrag zoals € 100.000. De 
rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het Algemeen Bestuur 
specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.  

De rapporteringtolerantie wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld, met inachtneming van bo-
vengenoemde minimumeisen. De accountant richt de controle in rekening houdend met de rappor-
teringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit bedrag 
overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.  

In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie en de rapporteringtolerantie(s) 
opgenomen zoals door het Algemeen Bestuur vastgesteld voor het controlejaar 2017. 
 

Goedkeuringstole-
rantie 

Goedkeurend Beperking Oordeelonthou-
ding 

Afkeurend 

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 

 
Op basis van de begroting 2017 van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch betekenen boven-
genoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa € 29.000 en 

een totaal van onzekerheden van circa € 87.000 de goedkeurende strekking van de controlever-

klaring niet zullen aantasten.  
Wanneer fouten groter dan de goedkeuringstolerantie worden geconstateerd, legt de accountant 
deze voor aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur besluit of de jaarrekening wordt aan-
gepast. 
 
Voor de rapporteringtolerantie stelt het Algemeen Bestuur als maatstaf dat de accountant elke 

fout of onzekerheid ≥ €10.000 rapporteert. 
 

4 Begrip rechtmatigheid en de aanvullend te controleren rechtmatigheidcriteria 

 
In het kader van de rechtmatigheidcontrole kunnen negen rechtmatigheidcriteria worden onder-
kend: 

het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium, 

het calculatiecriterium, het valuteringcriterium, het adresseringscriterium, het volledigheidscrite-
rium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. In het kader van het getrouwheids-
onderzoek wordt al aandacht besteed aan de meeste van deze criteria. Voor de oordeelsvorming 
over de rechtmatigheid van het financieel beheer zal extra aandacht besteed moeten worden aan 
de volgende rechtmatigheidcriteria: 
 

1. Het begrotingscriterium; 
2. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium); 
3. Het voorwaardencriterium. 
 

In de Audit Alert 15 van het NIVRA d.d. 29 maart 2005 is over deze rechtmatigheidcriteria 
onder meer het volgende opgenomen (waarbij voor de gemeenteraad ‘het Algemeen Bestuur’ 
en voor het college van burgemeester en wethouders ‘het Dagelijks Bestuur’ kan worden gele-

zen). 

 
Ad 1. Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan 
de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is – voor zover het de 
begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De over-
schrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad zoals geregeld 

in de Gemeentewet. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begro-
tingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid en/of wordt 
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gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen òf respectie-
velijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de 
raad. Zie ook de Nota van toelichting bij het Besluit accountantscontrole gemeenten. 
 

Ad 22. Net als bij de rijksoverheid, zullen ook gemeenten naar analogie van diezelfde rijksover-
heid een beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik moeten heb-
ben. In het jaarverslag en/of de toelichting op de jaarrekening verantwoordt het college zich 
over de opzet, de uitvoering en de resultaten van het M&O-beleid. Indien een gemeente geen 
toereikend M&O-beleid voert ten aanzien van een regeling, is er geen sprake van een verant-
woord financieel beheer ten aanzien van die regeling. De accountant weet dan met zekerheid 
dat er een verhoogd risico ten aanzien van de rechtmatigheid bestaat en dat de met de betref-

fende regeling samenhangende posten in de jaarrekening niet voldoen aan de te stellen eisen. 
Op grond daarvan heeft de accountant een bedenking die veelal niet te kwantificeren is, maar 
die, afhankelijk van de relatieve omvang van de desbetreffende posten wel mede bepalend kan 

zijn voor de strekking van de af te geven verklaring. Ook een gebrekkige uitvoering door de 
gemeente van het vastgestelde M&O-beleid kan leiden tot een bedenking. 
Indien bij een toereikend M&O-beleid dat in voldoende mate is uitgevoerd toch een belangrijke 

(materiële) onzekerheid – die inherent is aan de regeling – blijft bestaan met betrekking tot de 
rechtmatigheid van de uitgaven of ontvangsten en deze niet verder kan worden gereduceerd, 
dient de accountant te beoordelen of deze onzekerheid in de toelichting bij de jaarrekening 
adequaat wordt weergegeven. De accountant dient te overwegen of hij in zijn verklaring, na 
zijn oordeel, een toelichtende paragraaf opneemt waarin hij de gebruikers van de verantwoor-
ding nog eens nadrukkelijk op de bestaande onzekerheid wijst. Indien de onzekerheid van ma-
terieel belang ten gevolge van de M&O-problematiek niet toereikend in de toelichting op de 

jaarrekening is uiteengezet, dan heeft de accountant een bedenking tegen de jaarrekening en 
is een goedkeurend getrouwheidsoordeel niet toegestaan. 
 
Ad 3. Besteding en inning van gelden door een gemeente zijn aan bepaalde voorwaarden ver-

bonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in 
wet- en regelgeving (Algemene verbindende voorschriften van de Europese Unie, formele wet-
ten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, raadsbesluiten, verordenin-

gen, richtlijnen, protocollen en dergelijke met een wettelijke grondslag en jurisprudentie). De 
gestelde voorwaarden hebben in het algemeen betrekking op: 
 De omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project; 
 De heffings- en/of declaratiegrondslag; 
 Normbedragen (denk aan hoogte en duur); 
 De bevoegdheden; 

 Het voeren van een administratie; 
 Het verkrijgen en bewaren van bewijsstukken; 
 Aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie e.d.. 
 

 

De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk verordening. 
Voor alle geldstromen dient ondubbelzinnig vast te staan welke voorwaarden er op van toepas-

sing zijn. Zie richtlijn 100 Assurance-opdrachten, paragrafen 22, 23 en 44 tot en met 47 van 
de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (RAC). Omdat er (nog) geen generieke criteria zijn 
vastgesteld, dient de accountant over zowel de generieke als de specifieke criteria in overleg te 
treden met de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt geacht uit hoofde van de controlerende 
rol de norm te (laten) stellen waaraan het College van Burgemeester en Wethouders moet 
worden getoetst. Een gemeenteraad dient dan ook op grond van een overzicht van alle voor de 
betreffende gemeente geldende wet- en regelgeving het voorwaardencriterium te operationali-

seren. Concreet betekent dit dat limitatief moet zijn bepaald aan welke in wet- en regelgeving 
vastgelegde, voor de gemeente relevante, voorwaarden de accountant moet toetsen, hetgeen 
door de gemeenteraad moet worden bevestigd. 
 
De accountant dient vast te stellen of de door de gemeenteraad bevestigde norm voor het 

rechtmatigheidsonderzoek voldoet aan de criteria zoals opgenomen in RAC 100. Indien de ge-

meenteraad het voorwaardencriterium niet of in onvoldoende mate heeft geoperationaliseerd 
respectievelijk heeft laten operationaliseren en er derhalve geen toetsbare invulling is gegeven 

                                            
2 Zie de Handleiding ter voorkoming en bestrijding van Misbruik en Oneigenlijk gebruik, opgesteld door het Ministerie van Fi-

nanciën (www.rijksoverheid.nl) en het Toetsingskader Misbruik en oneigenlijk gebruik bij ontvangsten van de Algemene Re-
kenkamer (www.rekenkamer.nl) en de Notitie Voorkoming M&O van 1 mei 2006 op www.platformrechtmatigheid.nl . 
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aan het begrip rechtmatigheid, kan de accountant geen onderzoek uitvoeren naar de rechtma-
tigheid van baten, lasten en balansmutaties (zie ook paragraaf Controleverklaring). 
 

Deze drie criteria worden door het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Bies-

bosch in dit controleprotocol als volgt nader uitgewerkt: 
 
Voor het begrotingscriterium:  
In de door het Algemeen Bestuur vastgestelde verordening betreffende het financieel beheer is 
nader uitgewerkt hoe moet worden bepaald of de lasten binnen de omschrijving van de activitei-
ten en het bijbehorende bedrag van het programma passen.  
 

Voor het begrotingsjaar 2017 zijn de volgende richtlijnen van toepassing: 
 
- Onjuist programma (hoofdfunctie), product (functie), budget 

Boekingen op een verkeerde economische categorie lasten, functionele categorie lasten of product 
worden in principe niet als onrechtmatig beschouwd, tenzij de lasten van een product dusdanig 
wordt overschreden dat de realisatie van andere producten binnen hetzelfde programma onder 

druk komen te staan. 
 
- Onjuist begrotingsjaar 
Het doorschuiven van investeringen naar een volgend boekjaar wordt niet als onrechtmatig be-
schouwd. Het opnemen van een balansreservering waarvoor nog geen verplichting is aangegaan, 
wordt wel als onrechtmatig beschouwd. 
 

- Extra kosten gedekt door baten 
Een kostenoverschrijding die wordt gedekt door direct gerelateerde inkomsten, zoals kostendek-
kende omzet of subsidies, wordt beschouwd als een rechtmatige overschrijding. 
 

- Extra kosten, tijdig gesignaleerd 
Wanneer de kosten tijdig aan het dagelijks bestuur zijn gemeld en deze hiermee heeft ingestemd, 
worden de kosten, zelfs in het geval dat ze niet tot een begrotingswijziging hebben geleid, niet als 

onrechtmatig beschouwd. 
 
- Extra kosten, niet tijdig gesignaleerd 
In het geval van extra kosten die niet tijdig gesignaleerd konden worden, beschouwt het algemeen 
bestuur deze kosten als rechtmatig. 
 

In het geval dat extra kosten niet tijdig zijn gesignaleerd terwijl dit wel had gekund, wordt de 
overschrijding als onrechtmatig beschouwd. 
 
- Extra kosten, opzettelijk stilgehouden 
Dit wordt altijd als een onrechtmatige overschrijding beschouwd. 

 
- Extra kosten door niet passende activiteiten 

Wanneer activiteiten niet passen binnen het bestaande beleid wordt dit in principe beschouwd als 
een onrechtmatige overschrijding, tenzij het beleid achteraf alsnog is vastgesteld of is verbijzon-
derd. 
Hier vallen ook situaties onder waarin de kosten conform de begroting zijn, maar sprake is van te 
lage passende activiteiten. In situaties waarbij normen nog grotendeels ontbreken, zal in de 
meeste gevallen de passendheid van de activiteiten niet vast te stellen zijn. In die gevallen is dan 
geen sprake van een onrechtmatige overschrijding. 

 
- Extra kosten, achteraf onrechtmatig 
Wanneer achteraf uit onderzoek van bijvoorbeeld de belastingdienst of een subsidieverstrekker 
blijkt dat uitgaven niet betrokken hadden mogen worden in de verantwoording wordt dit in begin-
sel beschouwd als een rechtmatige overschrijding. Het gaat hier bijvoorbeeld om interpretatiever-

schillen van wet- en regelgeving. 

Uitsluitend in het geval dat sprake is van bewust foutief handelen wordt de overschrijding als on-
rechtmatig beschouwd. Deze onrechtmatigheden zullen echter vaak niet aan het licht komen tij-
dens het verantwoordingsjaar, en dus ook niet in het accountantsoordeel kunnen worden betrok-
ken. 
 
- Extra investeringen of kosten komen later (afschrijving- en financieringslast) 
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Wanneer de overschrijdingen tijdig aan het dagelijks bestuur zijn gemeld en deze hiermee heeft 
ingestemd, worden de extra investeringslasten, zelfs in het geval dat ze niet tot een begrotings-
wijziging hebben geleid, niet als onrechtmatig beschouwd.  
 

- Minder kosten, maar te lage passende activiteiten 
Indien de verhouding tussen de kosten en de activiteiten niet in belangrijke mate is verstoord 
wordt dit niet als onrechtmatig beschouwd. 
 
- Fout in de begroting 
Er is begroot op een onjuist product; fouten worden niet als onrechtmatig beschouwd. 
Een post is vergeten te begroten (begrotingsfout zoals een niet meegenomen jaarlijks terugke-

rende post); fouten worden niet als onrechtmatig beschouwd. 
 
- Kostenoverschrijdingen buiten de invloedsfeer 

Kostenoverschrijdingen waarop het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch geen directe invloed 
uit kan oefenen, worden niet als onrechtmatig beschouwd. 
 

Voor het M&O criterium: 
Door interne controlemaatregelen op naleving van de interne procedures wordt misbruik en onei-
genlijk gebruik tegen gegaan. Voor bestaande procedures en de nieuw in te regelen procedures 
wordt getoetst in hoeverre deugdelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik- en oneigenlijk 
gebruik kunnen worden genomen. 
 
Voor het voorwaardencriterium: 

Door het algemeen bestuur zijn in verschillende verordeningen en besluiten voorwaarden opgeno-
men. Met het vaststellen van de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets door de accountant in dit 
controleprotocol wordt het voorwaardencriterium nader uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is dat 
vooralsnog het huidige informele beleid wordt bekrachtigd en er met name jegens derden niet met 

terugwerkende kracht strengere normen zullen worden toegepast. 
 

5 Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidstoetsing 

 
De accountantscontrole op rechtmatigheid voor het kalenderjaar 2017 is limitatief gericht op: 
 
5.1 de naleving van wettelijke kaders, zoals die in de kolom “Wetgeving extern” van de “Inven-

tarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij het Parkschap 
Nationaal Park De Biesbosch” is opgenomen (bijlage 1 van dit protocol). Dit uitsluitend voor 

zover deze directe financiële beheerhandelingen betreffen of kunnen betreffen; 

5.2 de naleving van de volgende kaders: 

o de begroting 

o financiële verordening ex artikel 216 Provinciewet 
o de controleverordening ex artikel 217 Provinciewet; 

 
en de overige kaders zoals opgenomen in de kolom “Regelgeving intern” van de “Inventa-

risatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij het Parkschap 
Nationaal Park De Biesbosch” (bijlage 1 van dit protocol). Dit laatste voor zover van toe-
passing en uitsluitend voor zover deze directe financiële beheerhandelingen betreffen of 
kunnen betreffen. Ten aanzien van het voorwaardencriterium vindt voor de interne regel-
geving uitsluitend een toets plaats naar de hoogte, duur en doelgroep/object  van financi-
ele beheerhandelingen, tenzij jegens derden (bijvoorbeeld in toekenningbeschikkingen) 
aanvullende voorwaarden met directe financiële consequenties zijn opgenomen. 3    

 
Indien en voor zover bij de accountantscontrole materiële financiële onrechtmatige hande-
lingen worden geconstateerd worden deze in de rapportage en oordeelsweging uitsluitend 

betrokken indien en voor zover het door algemeen bestuur of hogere overheden vastge-
stelde regels betreft. Met andere woorden: interne regels van dagelijks bestuur naar werk-
organisatie c.q. besluiten van het dagelijks bestuur vallen daar buiten. Deze interne regels 

                                            
3 Dergelijke jegens derden geformuleerde (financiële) voorwaarden zijn immers ook al relevant voor de accountantscon-

trole inzake de getrouwheid van de jaarrekening. 
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kunnen overigens wel relevant zijn voor de nadere vaststelling van de invulling van “ho-
gere” besluiten, maar zijn op zich geen object van onderzoek. Voorts kan een afwijking 
van deze lagere regelgeving passend zijn binnen de uitvoering van hogere besluiten. Het is 
(over het algemeen) aan het dagelijks bestuur om een oordeel te vellen over de geconsta-

teerde afwijkingen van lagere interne regels. 
 
 
6. Rapportering accountant 
 

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het 

kort weergegeven als volgt: 

 
Verslag van bevindingen 

Overeenkomstig de provinciewet wordt omtrent de controle een verslag van bevindingen uitgebracht 

aan het algemeen bestuur. In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en 
uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig finan-
cieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen. 
 
Uitgangspunten voor de rapportagevorm 
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het criterium 

(begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.). 
Fouten of onzekerheden die de rapporteringtolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit controle-
protocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindin-
gen. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouw-
baarheid en de continuïteit van de door de gemeente gehanteerde geautomatiseerde informatie-
verzorging. 
 

Controleverklaring 
In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, 
de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als 
de rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor het Algemeen Bestuur, zodat deze de 
door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening kan vaststellen.  
 
 

Bijlagen: 
 
1. Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij het Park-

schap Nationaal Park De Biesbosch   



 

Parkschap\FINANCIEN\Begroting en rekening\begroting en rekening 2017\Jaarstukken 2017/Accountant/ Controleprotocol_accoun-

tantscontrole_2017 8. 

Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscon-
trole bij het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 
 
In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatig-

heidscontrole bij het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch relevante algemene wet- en regelge-
ving. Dit overzicht moet als volgt worden gelezen: In de eerste kolom wordt een algemene om-
schrijving gegeven die overeenkomt met een mogelijke algemene aanduiding van programma´s 
en/of producten. In de tweede kolom wordt e.e.a. nader uitgewerkt naar de specifieke activiteiten 
welke onder zo´n programma/product kunnen vallen. In de kolom wetgeving extern wordt de te 
toetsen algemene wet- en regelgeving aangegeven die direct een relatie heeft met het financieel 
beheer en de inrichting van de financiële organisatie van het Parkschap Nationaal Park De Bies-

bosch. Het feitelijke toetsingskader voor een specifieke geldstroom omvat echter ook regelingen 
van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, zoals vastgesteld in hoofdstuk 5 van het controle-
protocol. 

 

 

Met de in dit overzicht gepresenteerde inventarisatie wordt een minimumkader geboden voor de 
reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole zoals vastgelegd in art. 217 provinciewet en het met 
Algemene maatregel van bestuur vastgestelde Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeen-
ten. Voor de rechtmatigheidscontrole 2017 van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch wordt 
dit minimumkader gehanteerd. 
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Programma’s/ 
producten 

Specifieke activi-
teit 

Wetgeving extern Regelgeving intern 

Algemeen Be-
stuur en onder-
steunende pro-
cessen 

Algemeen financieel 
middelenbeheer 

Grondwet 
 
Burgerlijk Wetboek 
 
Gemeentewet 
 

Provinciewet 
 
Besluit Begroting en Verant-
woording 
 
Besluit Accountantscontrole 

Provincies en Gemeenten 
 

Wet gemeenschappelijke re-
gelingen 
 
Algemene Wet Bestuursrecht 
 

Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector 
(WNT) 
 
Wet markt en overheid 

Gemeenschappelijke regeling 
Parkschap Nationaal Park De 
Biesbosch. 
 
Verordening op de Bestuurs-
commissie Parkschap NP De 

Biesbosch. 
  
Financieel Beheer Verordening 
2011.  
 
Controleverordening van het 

Parkschap Nationaal Park De 
Biesbosch. 

 
Besluit Mandaat, volmacht en 
machtiging 2011 & tekenbe-
voegheden d.d. 28-10-2010, 
28-11-2013 en 24-11-2014. 

 
Reglement van Orde van het Al-
gemeen Bestuur en Bestuurs-
commissie 2012, aanpassing 
d.d. 25-9-2015 

 Treasurybeheer Wet financiering decentrale 
overheden 

Financieringsstatuut Parkschap 
2011 

 Arbeidsvoorwaarden 

en personeelsbeleid 

Ambtenarenwet 

 
Fiscale wetgeving 

 
Sociale verzekeringswetten 
 
CAR/UWO 
 
Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke 

en semi-publieke sector 

 

 Inkopen en con-
tractbeheer 

EU-aanbestedingsregels 
 
Aanbestedingswet 2012 
 

Algemene Inkoopvoorwaar-
den voor de Drechtsteden en 
deelnemers aan de GRD 
vanaf 2014 incl. addendum 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
2011  
 
 

 Toezicht & handha-
ving, integrale vei-

ligheid 

 Biesboschverordening m.i.v. 
1/1/2014 

 
Nadere regels Passagierssche-
pen NP De Biesbosch 
 
Diverse aanwijzingsbesluiten 
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Vergadernotitie 
voor het Algemeen Bestuur d.d. 1 december 2017 

 
Onderwerp:  
De Biesbosch verdient het 
 
Alle subsidies en daarmee het officiële programma ‘De Biesbosch verdient het’ (DBBVH) 

lopen ten einde eind december dit jaar. De resultaten vallen tegen en voldoen nog niet 

aan de gestelde doelen/verwachtingen. Hieraan liggen een aantal oorzaken ten 

grondslag. Het programma behoeft  een goede evaluatie en analyse over de gevoerde 

aanpak, verwachtingen, inzet en gestelde doelen dat we als basis gaan gebruiken voor 

een bijstelling van het gehele programma. Er is tot op heden geen reden om het 

programma DBBVH te stoppen/beëindigen. In deze notitie beschrijven we de onderdelen 

van het programma DBBVH en doen voorstellen voor de voortzetting ervan.  

 

Biespas: 

De pas is in april dit jaar voor het grote publiek gelanceerd (8 maanden geleden), met de 

start van het buitenseizoen. Daarvóór waren er al in kerstpakketten van 2016 Biespassen 

cadeau gegeven, o.a. in het kerstpakket van de gemeente Dordrecht.  

De Biespas blijft achter op de geraamde te verkopen aantallen dit jaar. Op dit moment is 

in kas van het Streekfonds ruim 23.000 euro (ultimo september). Hier staan ongeveer 

3000 'verkochte' passen tegenover. Feit is dat een deel verkocht is, maar dat ook passen 

als geschenk zijn weggegeven door partners (gemeenten) die daarvoor een lagere prijs 

betaalden dan de oorspronkelijk geraamde 15 Euro per pas. In de businesscase van 

Dunck is uitgegaan van 7500 verkochte passen in het eerste jaar.  

De verkoop van de Biespassen is een gezamenlijke opgave waarbij gemeenten, 

Staatsbosbeheer en het Parkschap, ieder binnen hun eigen mogelijkheden een taak en 

verantwoordelijkheid hebben. Niet iedere partner heeft aan deze verantwoordelijkheid 

voldaan of kunnen voldoen.  

Er is een groot tekort ontstaan van circa € 110k waarvoor Parkschap en Staatsbosbeheer 

verantwoordelijkheid dragen. De overweging om niet door te gaan met de Biespas stuit 

op twee bezwaren. Ten eerste de doorlooptijd van het contract met Dunck. Bij  

onmiddellijke stopzetting zal het tot juni 2019 duren voordat we vrij zijn van de kosten. 

Het tweede bezwaar is de kortstondige periode waarin we de thans met de Biespas actief 

zijn. De Biespas heeft te weinig tijd gehad om zich te bewijzen. Daarom stellen wij voor 

om per direct een intensieve evaluatie op te starten en een uitvoerige analyse te doen 

waarmee de plannen kunnen worden bijgesteld. De voorwaarde die hieraan gesteld moet 

worden is een volledig commitment van alle partijen om de Biespas de tweede kans te 

geven. Het Parkschap zal de regie voor evaluatie/analyse en bijstelling van het plan van 

aanpak van de Biespas voor zijn rekening nemen. Staasbosbeheer heeft in een afspraak 

met het Parkschap (24-08-2016 Dick Verheijen-Jasper Kuipers) een bijdrage van de 

aanloopkosten ad. €35k maximaal toegezegd. De doorstart van de Biespas komt 

derhalve in geheel voor rekening van het Parkschap.    

 

  

Agendapunt 

3.c 
datum 
21 november 2017 

opsteller 
G.B.J. de Baaij/L. Linders 

doorkiesnummer 
078-770 4140 

e-mail 
gbj.de.baaij@dordrecht.nl 
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Recreatievaart: 

Het bestuur van de Watersportfederatie heeft in een ingelaste ALV op 30 oktober j.l. 

opnieuw de achterban van Watersportverenigingen geraadpleegd over de 'Vaantjes'. De 

projectgroep van Parkschap, Staatsbosbeheer en de watersporters (vertegenwoordigd 

door de bestuurders en leden van de Biesboschfederatie en door het Watersportverbond) 

had hiervoor een voorstel uitgewerkt en een presentatie voorbereid.  

In april 2017 tijdens een eerdere ALV van de Biesboschfederatie had de achterban ‘groen 

licht’ gegeven voor de uitwerking van de optie 'vrijwillig gekozen vaste bijdrage' van 10 

Euro per lid, of 20 Euro door niet leden die in De Biesbosch willen varen. Tevens is er 

gevraagd een samenwerking vorm te geven om gezamenlijk (Biesboschfederatie, 

Parkschap en Staatsbosbeheer)  tot besluitvorming te komen over de besteding van de 

beschikbare middelen voor recreatieve watersportvoorzieningen. 

Bij de ALV van 30 oktober is gebleken dat naar verwachting een krappe meerderheid van 

de watersportverenigingen met een positief advies zal komen op het gedane voorstel. 

Nog niet alle verenigingen hebben hun eigen leden kunnen raadplegen, waardoor zij bij 

de gedane peiling alleen hun advies als bestuur kenbaar konden maken. Doordat 12 

leden geen mandaat hadden om een stem uit te brengen, was het noodzakelijke quotum 

niet aanwezig en kon er geen geldige stemming worden gehouden. 

Dit betekent dat zowel de Biesboschfederatie als Parkschap en Staatsbosbeheer zich 

beraden op 'hoe verder'. Vanuit Parkschap en Staatsbosbeheer is geconcludeerd dat de 

bijdragen vanuit de watersportverenigingen langer op zich laat wachten en er in 2018 

reeds minder werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden aan de beoogde kwaliteit aan 

de watersportvoorzieningen in de Biesbosch.  

Tijdens de beraadslagingen met leden van de federatie en verenigingen is gebleken dat 

er voldoende basis is gelegd voor een (loyaliteits)bijdrage en samenwerking. Het heeft 

bij de Federatie en aangesloten verenigingen meer tijd nodig om tot overeenkomst met 

Parkschap/Staatsbosbeheer te komen. We verwachten in de loop van 2018 tot een groen 

licht en go-moment. 

 

Concessies: 

Bij het project Concessies is besloten de bootverhuurders en rondvaartbedrijven een 

voorstel te laten formuleren als bijdrage aan de instandhouding van de recreatieve 

watersportvoorzieningen in de Biesbosch. Dat heeft eind september een eerste reactie 

opgeleverd. Het is nog weinig concreet en zal in het volgende gesprek op 21 november 

verder vormgegeven worden, voor zover mogelijk. De uitkomsten van die bespreking 

zullen mondeling worden toegelicht tijdens de bestuursvergadering.  

 

Beleef en Geeffonds: 

In het voorjaar van 2016 zijn diverse wervingsacties uitgevoerd voor nieuwe 

ondernemers om deel te gaan nemen in het Beleef en Geeffonds. Deze wervingsacties 

hebben helaas niet tot veel nieuwe deelnemers-ondernemers geleid. Enkele ondernemers 

hebben aangegeven deelname te overwegen. 

Verder zijn de projecten die door het opgehaalde geld van 2016 verwezenlijkt konden 

worden uitgevoerd en zijn persberichten hierover verspreid. Ondernemers hebben 

aangegeven welke opbrengsten ze in 2017 dachten te realiseren. Wat betreft het laatste 

hebben ondernemers zich voorzichtig opgesteld en aangegeven dat ze samen het voor 

2016 beoogde bedrag van € 15.000 zouden realiseren (niettemin is dat bijna een 

verdubbeling van het werkelijke opbrengstbedrag in 2016). 

Afgesproken is om in het najaar (november) van 2017 opnieuw de voortgang van het 

Beleef en Geeffonds te evalueren. Dan moet definitief besloten worden om het fonds door 

te zetten, te stoppen of een andere werkvorm te kiezen. De geplande evaluatie van 16 

november is plotseling afgezegd door het bestuur van het Streekfonds (waar het Beleef- 

en Geeffonds in 2016 is ondergebracht). De reden hiervoor is niet duidelijk. De 

projectleider gaat op korte termijn hierover met hen in gesprek ( als het lukt al voor 1 

december). 

 

Ondernemend bezoekerscentrum 

Het eerder uitgevoerde proces van Europese Aanbesteding had als resultaat dat vier 

ondernemingen zich meldden met een plan voor het Biesboschcentrum en omgeving. 

Feitelijk voldeden geen van deze ondernemers aan alle formeel gestelde eisen. Twee van 

hen boden een plan dat zich beperkte tot een onderdeel van het Biesboschcentrum en 
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vielen om die reden af (niet integraal). De twee andere partijen boden weliswaar een 

omvattend plan maar hadden niet alle vragen uit de tender kunnen beantwoorden. De 

Europese aanbestedingsregels laten een vervolg toe in de vorm van een 

‘onderhandelingsprocedure’. Omdat de twee overgebleven partijen in een nader gesprek 

over deelname aan deze procedure antwoord konden geven op resterende vragen is 

besloten met beide partijen de onderhandelingsprocedure in te gaan. Dit betekent dat in 

de komende drie maanden meerdere gespreksrondes plaatsvinden met als doel tot een 

uitgewerkt voorstel te komen dat aansluit bij de wensen en verwachtingen van het 

Parkschap, maar ook de belangstelling blijft houden van de investerende marktpartijen. 

Het is evident dat een ontwikkelingsvoorstellen die verder gaan dan het ‘oppimpen’ van 

het huidige bezoekerscentrum te maken hebben met omgevingswetgeving, bestuurlijk 

draagvlak en draagvlak in de omgeving. Deze facetten zullen ook aandacht in het 

vervolgproces krijgen.  

Verwacht wordt dat in de loop februari 2018 de contouren van de plannen voldoende 

duidelijk en presentabel zijn. 

 

Marketing DBBVH 

Na het intern goedkeuren van het marketingplan in maart dit jaar werd duidelijk dat de 

verdienmodellen binnen DBBVH andere invulling kregen dan aanvankelijk gedacht. De 

projecten gingen zich splitsen in diverse samenwerkingsvormen waardoor het grote 

gezamenlijke platform dat voorzien was om alle projecten in het zonlicht te zetten steeds 

minder voor de hand ging liggen: 

 

- Vaantjes en een deel van Concessies gaan naar verwachting samenwerken binnen 

een eigen op de richten fonds met de Biesbosch Federatie. Er wordt dan een 

gedetailleerde financiële administratie binnen dit fonds opgezet en er zal gebruik 

gemaakt worden van communicatiestromen van met name de Biesboschfederatie. 

- Het Beleef en Geeffonds is ondergebracht bij het Biesbosch Streekfonds. Dit 

Streekfonds doet zelf ook aan fondswerving, o.a. via het verkopen van loten aan 

de bewoners van de streek. Met het Streekfonds is ook meermaals gesproken 

over het eventueel onderbrengen van de Biespas bij hen. Het Biesbosch 

Streekfonds krijgt daarmee veel meer zelf reden om een uitgebreidere 

marketingaanpak op te stellen. Het Streekfonds werft zelf echter niet exclusief 

voor het Nationaal Park De Biesbosch, maar voor de gehele Biesboschstreek. 

- De natuurbijdrage voor automobilisten is niet doorgegaan. Dit verdienmodel zou 

gekoppeld worden aan de Biespas en ook in het ontwerp van het Vaantje was 

oorspronkelijk gedacht aan een koppeling met de Biespas. Met de Biespas zou je 

je betaald parkeren voor een seizoen af kunnen kopen met een extra 'module'. 

Het Vaantje zou een andere extra module aan de Biespas kunnen worden. De 

Biespas zou zelfs nog een module bootbeveiliging en vaarinformatie kunnen 

krijgen.  

De loyaliteitsbijdrage die nu naar verwachting geïnd zal gaan worden bij het 

project Vaantjes is een makkelijker en een goedkoper systeem, waardoor de 

Biespas beperkt blijft tot een algemene loyaliteitspas/ambassadeurspas. 

 

Door deze geschetste ontwikkelingen heeft het marketingproject lange tijd on hold 

gestaan en is onlangs door opdrachtgevers Gerard/Dick en Arjan van der Zee besloten 

het project te stoppen en het resterende bedrag niet op te maken voor dit plan.  

 

Einddata subsidiebeschikkingen: 

1e tranche PNBr, betreft: concessies, natuurbijdrage recreatievaart, Beleef en Geef 

fonds, 

einddatum 1/1/2018 (na goedgekeurd uitstelverzoek), 

1e tranche PZH, betreft: concessies, natuurbijdrage recreatievaart, Beleef en Geef fonds 

en programmaleider verdienmodellen, einddatum 31/12/2017 (na 2x goedgekeurd 

uitstelverzoek), 

2e tranche PNBr betreft, Natuurbijdrage automobilisten/Biespas en ondernemend 

bezoekerscentrum, einddatum 1/6/18, WAARBIJ vandaag uitstel is verleend  tot 

1/6/2020 voor het verdienmodel Ondernemend bezoekerscentrum, 

2e tranche PZH betreft Natuurbijdrage automobilisten/Biespas, ondernemend 

bezoekerscentrum en marketing voor Biesbosch verdient het einddatum 31/12/17. 
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Gevraagd besluit ten aanzien van de Biespas: 

 De Biespas een tweede kans te geven en de plannen bij te gaan stellen. 

 Op basis van te ontwikkelen plan het principe te hanteren dat de uitvoering van 

Biespas 2018 en verder te bekostigen uit opbrengsten en reserves Parkschap. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park 

De Biesbosch d.d. 1 december 2017 

 

 

 

 

 

de voorzitter       de secretaris 

P.J. Heijkoop       G.B.J. De Baaij 
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Vergadernotitie 
voor het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur  

d.d. 1 december 2017 

 
Onderwerp: Bestemming middelen St. Beheer NP Biesbosch 
 

Aanleiding 

Het bestuur heeft in de vergadering van 29 september jl. met betrekking tot de 

besteding van middelen van de opgeheven Stichting Beheer NP De Biesbosch besloten op 

1 december een uitwerking daarvoor in het bestuur in te brengen. Het verslag meldt "Dat 

kan zijn storting in bijvoorbeeld de Algemene Reserve van het Parkschap of het 

aanwenden ten behoeve van het tekort Biespas.". Het betreft ca. €49.000 aan middelen. 

 

Voor de Biespas was in de marap een tekort van € 110.000 nadelig gepresenteerd, 

waarvan € 55.000 voor rekening van het Parkschap. 

N.B. De marap vermeldde eveneens dat het door Dunck in haar aanbieding 

geprognosticeerde aanloopverlies voor het 1e jaar € 73.000 nadelig bedraagt; het 

geprognosticeerde tekort voor 2017 is hoger. De aanloopverliezen worden door 

Staatsbosbeheer en Parkschap gezamenlijk gedragen.  

 

In het geval van het aanwenden van de middelen voor het tekort van de Biespas zou/zal 

sprake zijn van een (ogenschijnlijk) resterend tekort van (€ 110.000 – € 49.000=) 

€ 61.000; ca. € 30.000 voor het Parkschap en voor Staatsbosbeheer afzonderlijk.  

 

Uitwerking 

Alvorens in 2016 een definitieve 'go' werd gegeven voor de introductie van de Biespas is 

op verzoek van Staatsbosbeheer een verkenning uitgevoerd; het aantal voor de go/no go 

beslissing noodzakelijke Biespassen werd gehaald.  

Eind augustus/begin september 2016 heeft SBB daarom ingestemd met de introductie 

van de Biespas en met de bijdrage in deze fase van € 35.000,- voor de uitrol Biespas.  

 

Dit laatste heeft tot gevolg dat het resterende tekort met een omvang van € 75.000 voor 

rekening komt van het Parkschap. 

 

Voorstel en besluit 

Ik stel u dan ook voor de resterende middelen van de St. Beheer NP De Biesbosch 

conform de bespreking in het bestuur te storten in de algemene reserve van het 

Parkschap.  

 

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van  

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch d.d. 1 december 2017 

 

de voorzitter de secretaris 

 

 

 

 

P.J. Heijkoop G.B.J. de Baaij 

 

Agendapunt 

DB 4.d / AB 3.d 
datum 
15 november 2017 

opsteller 
R.M.A. Spriensma 

doorkiesnummer 
078-770 2120 

e-mail 
rma.spriensma2@dordrecht.nl 



3.e Vaststellen tarieven leges 2018

1 3e1 Notitie Tarieven 2018 Legesverordening Parkschap NP De Biesbosch-AB.pdf 
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Vergadernotitie 
voor het Algemeen Bestuur d.d. 1-12-2017 

 
Onderwerp  

Vaststellen tarieven 2018 behorende bij de Legesverordening Parkschap 
Nationaal Park De Biesbosch. 

 
 

Inleiding en voorstel 

Bijgaand ontvangt u het voorstel voor de tarieven 2018 voor de ontheffingen en 

vergunningen die op basis van de Legesverordening worden afgegeven. Ik stel u voor de 

tarieven voor 2018 vast te stellen. 

 

Leeswijzer 

In het voorstel zijn de tarieven van 2017 weergegeven en de voorgestelde tarieven voor 

2018. 

 

Totstandkoming tarieven 2018 

De gevraagde leges mogen maximaal kostendekkend zijn. De basis voor de tarieven van 

2018 zijn daarom de tarieven van 2017 geïndexeerd met +1,72% (gewogen gemiddelde 

van de prognose loon- en prijsontwikkeling 2018). 

 

De index is als volgt bepaald. De ontwikkeling van de lonen (voor gemeenten) wordt 

geprognosticeerd op +2%. De prijsontwikkeling 2018 (overige kosten) bedraagt +1,7%. 

Het gewogen gemiddelde van deze loon- en prijsontwikkeling op grond van de 

verhouding van de uitgaven voor de Natuur- en recreatiegebieden inclusief gebouwen en 

woningen bedraagt +1,72%. 

 

Besluit 

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Parkschap Nationaal 

Park De Biesbosch d.d. 1 december 2017 

 

De secretaris  de voorzitter 

 

 

 

 

G.B.J. de Baaij    P.J. Heijkoop 

 

Bijlage: 

- Tarieventabel 2018 behorende bij de Legesverordening Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch. 

 

 

 

 

 

Agendapunt 
3.e 
datum 
24-10-2017 

opsteller 
J.van Dam 

doorkiesnummer 
078-770 5361 

e-mail 
J.van.Dam@dordrecht.nl 
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Tarieventabel 2018 behorende bij Legesverordening Parkschap Nationaal  

Park De Biesbosch, 

 

 

Omschrijving  Tarief 

2017 

Tarief 

2018 

1. Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing 

of een vergunning als bedoeld in de navolgende artikelen van de 

Algemene Biesboschverordening: 

 

 

 

1.1    7, tweede lid: 

Voor het ligplaats nemen aan een ligplaatsconcentratie. 

( Kop van 't Land Oost, Spoorsloot en Brabantse Biesbosch) 

 

€ 27,- 

 

€ 27,50 

1.2    11, eerste lid: 

Voor het zich met een passagiersschip in het rechtsgebied 

bevinden. 

 

-Extra groot schip (> 30 m.) 

-Groot schip         (20-30 m.) 

-Klein schip          ( < 20 m.) 

 

 

 

 

 

€ 300,- 

€ 200,- 

€ 100,- 

 

 

 

 

€ 305,20 

€ 203,40 

€ 101,70 

1.3    15, derde lid: 

Voor het zich met een vaartuig bevinden in wateren die door het 

Dagelijks bestuur zijn aangewezen in verband met de bescherming 

van natuurwaarden. 

( achter de Schotbalken) 

 

 

€ 27,- 

 

€  27,50 

 

Behorend bij het besluit van het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal  

Park De Biesbosch van 1 december 2017. 

 

 

De secretaris,  

 

 

 

 

G.B.J. de Baaij    

 

 

 

 

 

 

 



3.f Benoeming directeur

1 3f Formeel besluit benoeming secretaris-directeur Parkschap.pdf 

BENOEMING SECRETARIS/DIRECTEUR PARKSCHAP 

 

3f 

 

Het algemeen bestuur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch; 

 

Gelet op Art 51 lid a Wet Gemeenschappelijke Regeling, waaraan volgende 

partijen deelnemen; 

 

Provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Brabant, gemeente Dordrecht, gemeente 

Drimmelen, gemeente Sliedrecht en gemeente Werkendam. 

 

Gelet op de individuele Raads- en Staten besluiten van deelnemende partijen in 

te stemmen met Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de 

Biesbosch, vastgesteld in hun vergadering van: 

 

Provinciale Staten Zuid-Holland 15 december 2010, provinciale Staten Noord-Brabant 10 

december 2010, gemeenteraad Dordrecht 14 december 2010, gemeenteraad Drimmelen 

25 november 2010, gemeenteraad Sliedrecht 6 december 2010 en gemeenteraad 

Werkendam 14 december 2010. 

 

Gelet op art 24 lid 1 en 2 Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch;  

 

Besluiten, met terugwerkende kracht per 16 oktober 2017, dhr G.B.J. de Baaij te 

benoemen als secretaris van het Dagelijks en Algemeen Bestuur, tevens directeur van 

het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. 

 

Werkendam, 1 december 2017 

 

 

 

De voorzitter Parkschap, 

 

 

 

 

P.J. Heijkoop 



10 Te raadplegen stukken

1 3a4 Financiële beheer verordening Parkschap 2017 (wijzigingen zichtbaar).pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Het ALGEMEEN BESTUUR van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch; 

 

gelet op artikel 216 van de Provinciewet en artikel 212 van de Gemeentewet in 

samenhang met artikel 27 en 33 van de Gemeenschappelijke regeling Parkschap 

Nationaal Park de Biesbosch 

 

BESLUIT: 

 

vast te stellen de navolgende: 

 

VERORDENING OP DE INRICHTING VAN HET FINANCIEEL BEHEER, DE 

FINANCIELE ORGANISATIE EN DE UITGANGSPUNTEN VAN HET  

FINANCIELE BELEID VAN HET  

PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH. 

 

Artikel 1. Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Administratie: Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens 

ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen 

van) het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en ten behoeve van de 

verantwoording die daarover moet worden afgelegd. 

b. Financiële administratie: Het onderdeel van de administratie dat omvat het 

systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële 

gegevens van (onderdelen van) de organisatie van het Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch. De financiële organisatie is gericht op het verschaffen van een goed inzicht 

in: 

 de financieel-economische positie; 

 het beheer van vermogenswaarden; 

 de uitvoering van de begroting; 

 het afwikkelen van vorderingen en schulden; 

 alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover. 

c. Administratieve organisatie: Het stelsel van organisatorische maatregelen, 

administratieve procedures en activiteiten voor het systematisch verzamelen, 

vastleggen en verwerken van gegevens voor de informatieverzorging, gericht op het 

besturen en beheersen van de organisatie. 

d. Interne controle: Het geheel van maatregelen dat de bewaking van waarden 

waarborgt en de betrouwbaarheid van de informatie voor de besturing en beheersing 

van de organisatie en de verantwoording daarover. 

e. Beheer en vermogenswaarden: Het uitoefenen van bestuur en toezicht op het beheer 

van middelen en het uitoefenen van rechten van het Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch. 

f. Renteschema: een verplicht overzicht met betrekking tot rente dat moet worden 

opgenomen in de paragraaf financiering van zowel de begroting als de jaarrekening 

afkomstig uit de Notitie Rente van de commissie BBV. 

e.g. Taakvelden: door de commissie BBV vastgestelde eenheden waarin de 

programma's, in overzichten en bedragen in het programmaplan zijn onderverdeeld. 

f.h. Programma: Een op grond van een samenhangende opsomming van producten 

onderdelen vastgesteld programma door het Algemeen Bestuur, ook wel aangeduid 

als begrotingsprogramma. 



g.i. Rechtmatigheid: Het plaatsvinden van handelingen en het nemen van besluiten in 

overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, zoals verordeningen en 

besluiten van de Dagelijks- en Algemeen Bestuur. 

h.j. Doelmatigheid: Het binnen de gestelde kaders met een zo beperkt mogelijke inzet 

van beschikbare middelen bereiken van het gewenste resultaat. 

i.k. Doeltreffendheid: De mate waarin het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch erin 

slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde 

maatschappelijke effecten te bereiken. 

j.l. Deelnemers: Een aan de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch deelnemende gemeente of provincie. 

k.m. Activa met een meerjarig maatschappelijk nut, als bedoeld in artikel 35 van het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten: investeringen in de 

aanleg van wegen, waterwegen, (civiele) kunstwerken en groeninvesteringen in 

aanleg en onderhoud van (inrichting) wegen, waterwegen, (civiele) kunstwerken en, 

groen en kunstwerken. 

 

 

Hoofdstuk 1. Begroting en verantwoording 
 

Artikel 2. Programmabegroting 

1. Het Algemeen Bestuur stelt een programma-indeling vast. Deze programma-indeling 

sluit aan op de hoofddoelstellingen van het beleid van het Parkschap. 

2. Het Algemeen Bestuur stelt per programma vast: 

 de beoogde maatschappelijke effecten; 

 de daarvoor te leveren goederen en diensten; 

 de daarmee samenhangende baten en lasten. 

3. Het Dagelijks Bestuur stelt per programma indicatoren voor met betrekking tot de te 

leveren prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten. 

4. Het Algemeen Bestuur stelt de indicatoren, bedoeld in het derde lid,vast. 

5. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens 

over de geleverde prestaties en de bereikte maatschappelijke effecten, zodat de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid zoals vastgesteld door het Algemeen 

Bestuur kunnen worden getoetst. 

6.  Bij de begroting en de jaarstukken worden onder elk van de programma's, het 

overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van overhead de baten en 

lasten per taakveld weergegeven. 

 

Artikel 3. Producten 

1. Het Dagelijks Bestuur levert bij iedere begroting en bij de jaarstukken een overzicht 

van welke producten uit de productenraming onder welk programma horen. 

2. De onderverdeling van de programma’s in producten staat vast, tenzij er dringende 

redenen zijn tot wijzigen; dit wordt dan bij de begroting expliciet gemeld. 

 

Artikel 43. Managementrapportage 

1. Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur in het derde kwartaal van 

ieder jaar door middel van een managementrapportage over de uitvoering van de 

programmabegroting van het lopende jaar. 

2. De inrichting van de managementrapportage sluit aan bij de indeling van de 

programmabegroting. 

3. De managementrapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten als 

wat betreft de gelieerde prestaties en indien daar aanleiding voor is, de 

maatschappelijke effecten. De gesignaleerde afwijkingen worden waar nodig voorzien 

van bestuursvoorstellen. 

 

Artikel 54. Jaarstukken 



1. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor een adequate vertaling van de verantwoording 

van de organisatorische eenheden naar de productenrealisatie en naar de 

programmaverantwoording. 

2. Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af over de programma’s. In de 

verantwoording komen de volgende zaken aan de orde: 

a. de bereikte resultaten; 

b. de daarvoor geleverde goederen en diensten; 

c. de daarvoor gemaakte kosten. 

3. Het Algemeen Bestuur bepaalt aan de hand van de uitvoering van de programma’s of 

beleidsdoelen van programma’s bijstelling behoeven. 

 

Hoofdstuk 2. Kaders financieel beleid 
 

Artikel 65. Reserves en voorzieningen 

Het Dagelijks Bestuur verwerkt de reserves en voorzieningen in de begroting waarbij 

wordt ingegaan op: 

 de vorming en besteding van reserves; 

 de vorming en besteding van voorzieningen; 

 de toerekening en verwerking van rente over de reserves en voorzieningen. 

 

Artikel 76. Waardering en afschrijving vaste activa 

1. Bij geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief wordt 

het saldo van agio en disagio lineair in 4 jaar afgeschreven. 

2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie 

gebracht. 

3. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair 

afgeschreven in: 

a. 30 jaar  : nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen, verbouwing en 

grootschalige renovatie hiervan; 

b. 4-10 jaar : vaartuigen; 

c. 15 jaar  : technische installaties in bedrijfsgebouwen; 

d. 10 jaar  : telefooninstallaties; kantoormeubilair; aanleg tijdelijke 

terreinwerken; aankoop of nieuwbouw; van tijdelijke woonruimten en 

bedrijfsgebouwen; groot  

     onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen; 

e. 5 jaar  : aanhangwagens; personenauto’s; lichte motorvoertuigen; 

e.f. 25-50 jaar : inrichting gronden en terreinen, drainage; 

f. 10-75 jaar : groot onderhoud gronden en terreinen; 

g. 20 jaar  : de aanleg van fiets- en voetpaden, parkeerterreinen, gemalen, 

pontons en aanlegsteigers, beschoeiing en (voetgangers)bruggen; 

g.h. 3 jaar  : automatiseringsapparatuur; 

h.i. 5-10 jaar : overige bedrijfsmiddelen. 

4. De in het 3e lid weergegeven afschrijvingstermijnen van de verschillende activa zijn 

richtinggevend en niet bindend. Wanneer wordt afgeweken van aangegeven 

afschrijvingstermijnen dient dit bij de kredietaanvraag te worden gemotiveerd. 

4.5. Enkelvoudige aActiva met economisch nut met een verkrijgingprijs van minder 

dan € 102.000 (excl. btw) worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en 

terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. De ondergrens voor het 

activeren van gelijksoortige investeringen met economisch nut, die ook verzameld 

kunnen worden, wordt vastgesteld op € 20.000 (excl. btw). 

6. Aankoop en vervaarding van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden 

onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves geactiveerd vanaf 

een ondergrens van € 25.000 (excl. btw). ten laste van de exploitatie gebracht. 

Hiervan kan bij besluit van het Algemeen Bestuur worden afgeweken. In geval van 

activering bij besluit van het Algemeen Bestuur wordt het actief lineair afgeschreven 



over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door het Algemeen 

Bestuur aan te geven tijdsduur. 

7. In afwijking van het 4e en 5e lid geldt dat de aankoop van gronden en terreinen. altijd 

wordt geactiveerd. 

 

Artikel 87. Waardering debiteuren en overige vorderingen 

Voor de vorderingen kan een voorziening wegens oninbaarheid worden gevormd op basis 

van een beoordeling van de inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie 

maanden. 

 

Artikel 98. Kostprijsberekening voor leges en heffingen 

Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten van het 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch wordt een systeem van kostentoerekening 

gehanteerd. Bij de kostenberekening worden alle kosten meegenomen die 

samenhangen met de door het Parkschap verrichtte dienstverlening. 

 

2.Artikel 9. (Interne) rente  

1. De rente, die aan programma's (taakvelden) wordt toegerekend, is gebaseerd op het 

renteschema. 

1.2. De omslagrente voor de renterekening van de kapitaalslasten wordt bepaald 

berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de 

boekwaarde per 1 januarihet rentetotaal van de uitstaande leningen en de bij 

begroting vastgestelde gecalculeerde rente over het eigen vermogen en de 

voorzieningen. 

 

Artikel 10. Financieringsstatuut 

Het Dagelijks Bestuur neemt in een financieringsstatuut de regels op die zij hanteert voor 

het dagelijkse beheer van koersrisico en valutarisico, kredietrisico en relatiebeheer, 

interne liquiditeitsrisico en geldstromen, administratieve organisatie en interne controle 

van de 

financieringsfunctie. Het Algemeen Bestuur stelt het financieringsstatuut vast.  

 

Hoofdstuk 3. Financiële informatievoorziening aan het  
    Algemeen Bestuur 

 

Artikel 11. Weerstandsvermogen 

1. In de paragraaf Weerstandsvermogen in de jaarstukken, vermeldt het Dagelijks 

Bestuur bij de uiteenzetting van de financiële positie expliciet het totaalbedrag aan 

verleende garanties en waarborgen. 

2. Het Dagelijks Bestuur geeft in deze paragraaf tevens de weerstandscapaciteit aan en 

in hoeverre schades en verliezen als gevolg van de risico’s van materieel belang met 

het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen. 

 

Artikel 12. Bedrijfsvoering 

1. In de bedrijfsvoeringparagraaf in de begroting wordt ingegaan op de activiteiten die 

het Dagelijks Bestuur gaat ondernemen om de bedrijfsvoeringsdoelen te realiseren. 

Tevens wordt in de bedrijfsvoeringparagraaf ingegaan op tijdelijke en actuele 

onderwerpen die aandacht behoeven. 

2. In de bedrijfsvoeringparagraaf in de begroting geeft het Dagelijks Bestuur ten minste 

informatie over de volgende onderdelen van de bedrijfsvoering: 

Kwaliteitsbeleid, omvang en samenstelling personeelsbestand, beloningsbeleid, 

ziekteverzuim, huisvesting, automatisering.  

3. In de gaat het Dagelijks Bestuur in op de realisatie van de voornemens die in de 

begroting waren opgenomen. 

 

Hoofdstuk 4. Financieel beheer en interne controle 
 



Artikel 13. Administratie 

De administratie is zodanig van opzet en werking dat zij in ieder geval dienstbaar is voor: 

a. het sturen en beheersen van activiteiten en processen in het Parkschap als geheel en 

in de organisatieonderdelen; 

b. het verstrekken van informatie over de ontwikkelingen in de omvang van 

registergoederen, kapitaalgoederen, voorraden, vorderingen en schulden, c.a.; 

c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van 

kostencalculaties; 

d. het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van 

het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter 

zake geldende wet- en regelgeving; 

e. het afleggen van verantwoordelijkheid over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en 

de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, 

de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving; 

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van daaraan ontleende 

informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 

doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen. 

 

Artikel 14. Financiële administratie 

Het Dagelijks Bestuur zorgt ervoor dat: 

a. de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten en andere relevante wet- en 

regelgeving; 

b. de vereiste informatie verstrekt wordt aan het Rijk, de Provincie en de Europese Unie, 

alsmede aan de andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen 

opleggen aan het Parkschap.  

 

Artikel 15. Interne controle 

1. Het Dagelijks Bestuur draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de 

rechtmatigheid van de jaarrekening zorg voor een adequaat stelsel van interne 

controle. 

2. Indien de resultaten van interne controles daartoe aanleiding geven neemt het 

Dagelijks Bestuur passende maatregelen ter verbetering van de geconstateerde 

gebreken. 

 

 

Hoofdstuk 5 Financiële organisatie 
 

Artikel 16. Financiële organisatie 

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor en legt vast ; 

a. een eenduidige indeling van de organisatie van het Parkschap en een eenduidige 

toewijzing van de taken van het Parkschap aan de organisatorische eenheden; 

b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, 

zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van 

verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd; 

c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten 

laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten, alsmede voor het 

oninbaar verklaren van vorderingen; 

d. het maken van afspraken met de organisatorische eenheden over de te leveren 

prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze van frequentie van 

rapportage over en de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen; 

e. de regels voor de verlening van décharge over het gevoerde beheer van de 

organisatorische eenheden. 

 

Artikel 17. Inkoop 

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor en legt in een besluit vast de interne regels voor  

de inkoop van goederen, diensten en aanbesteding van werken. 



 

 

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen 
 

Artikel 18. Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en 

met 1 januari 2011. 

 

Artikel 19. Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Financiële beheerverordening  

van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch”. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch van 20 mei 2011. 

 

de secretaris       de voorzitter 

 

 

 

 

 

D.C.H. Verheijen      H.P.A. Wagemakers 



1 3a5  Financiële beheer verordening Parkschap 2017 (schone versie).pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Het ALGEMEEN BESTUUR van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch; 

 

gelet op artikel 216 van de Provinciewet en artikel 212 van de Gemeentewet in 

samenhang met artikel 27 en 33 van de Gemeenschappelijke regeling Parkschap 

Nationaal Park de Biesbosch 

 

BESLUIT: 

 

vast te stellen de navolgende: 

 

VERORDENING OP DE INRICHTING VAN HET FINANCIEEL BEHEER, DE 

FINANCIELE ORGANISATIE EN DE UITGANGSPUNTEN VAN HET  

FINANCIELE BELEID VAN HET  

PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH. 

 

Artikel 1. Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Administratie: Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens 

ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen 

van) het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en ten behoeve van de 

verantwoording die daarover moet worden afgelegd. 

b. Financiële administratie: Het onderdeel van de administratie dat omvat het 

systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële 

gegevens van (onderdelen van) de organisatie van het Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch. De financiële organisatie is gericht op het verschaffen van een goed inzicht 

in: 

 de financieel-economische positie; 

 het beheer van vermogenswaarden; 

 de uitvoering van de begroting; 

 het afwikkelen van vorderingen en schulden; 

 alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover. 

c. Administratieve organisatie: Het stelsel van organisatorische maatregelen, 

administratieve procedures en activiteiten voor het systematisch verzamelen, 

vastleggen en verwerken van gegevens voor de informatieverzorging, gericht op het 

besturen en beheersen van de organisatie. 

d. Interne controle: Het geheel van maatregelen dat de bewaking van waarden 

waarborgt en de betrouwbaarheid van de informatie voor de besturing en beheersing 

van de organisatie en de verantwoording daarover. 

e. Beheer en vermogenswaarden: Het uitoefenen van bestuur en toezicht op het beheer 

van middelen en het uitoefenen van rechten van het Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch. 

f. Renteschema: een verplicht overzicht met betrekking tot rente dat moet worden 

opgenomen in de paragraaf financiering van zowel de begroting als de jaarrekening 

afkomstig uit de Notitie Rente van de commissie BBV. 

g. Taakvelden: door de commissie BBV vastgestelde eenheden waarin de programma's, 

in overzichten en bedragen in het programmaplan zijn onderverdeeld. 

h. Programma: Een op grond van een samenhangende opsomming van onderdelen 

vastgesteld programma door het Algemeen Bestuur, ook wel aangeduid als 

begrotingsprogramma. 



i. Rechtmatigheid: Het plaatsvinden van handelingen en het nemen van besluiten in 

overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, zoals verordeningen en 

besluiten van de Dagelijks- en Algemeen Bestuur. 

j. Doelmatigheid: Het binnen de gestelde kaders met een zo beperkt mogelijke inzet 

van beschikbare middelen bereiken van het gewenste resultaat. 

k. Doeltreffendheid: De mate waarin het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch erin 

slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde 

maatschappelijke effecten te bereiken. 

l. Deelnemers: Een aan de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch deelnemende gemeente. 

m. Activa met een meerjarig maatschappelijk nut, als bedoeld in artikel 35 van het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten: investeringen in de 

aanleg van wegen, waterwegen, (civiele) kunstwerken en groen. 

 

 

Hoofdstuk 1. Begroting en verantwoording 
 

Artikel 2. Programmabegroting 

1. Het Algemeen Bestuur stelt een programma-indeling vast. Deze programma-indeling 

sluit aan op de hoofddoelstellingen van het beleid van het Parkschap. 

2. Het Algemeen Bestuur stelt per programma vast: 

 de beoogde maatschappelijke effecten; 

 de daarvoor te leveren goederen en diensten; 

 de daarmee samenhangende baten en lasten. 

3. Het Dagelijks Bestuur stelt per programma indicatoren voor met betrekking tot de te 

leveren prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten. 

4. Het Algemeen Bestuur stelt de indicatoren, bedoeld in het derde lid,vast. 

5. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens 

over de geleverde prestaties en de bereikte maatschappelijke effecten, zodat de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid zoals vastgesteld door het Algemeen 

Bestuur kunnen worden getoetst. 

6.  Bij de begroting en de jaarstukken worden onder elk van de programma's, het 

overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van overhead de baten en 

lasten per taakveld weergegeven. 

 

 

Artikel 3. Managementrapportage 

1. Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur in het derde kwartaal van 

ieder jaar door middel van een managementrapportage over de uitvoering van de 

programmabegroting van het lopende jaar. 

2. De inrichting van de managementrapportage sluit aan bij de indeling van de 

programmabegroting. 

3. De managementrapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten als 

wat betreft de gelieerde prestaties en indien daar aanleiding voor is, de 

maatschappelijke effecten. De gesignaleerde afwijkingen worden waar nodig voorzien 

van bestuursvoorstellen. 

 

Artikel 4. Jaarstukken 

1. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor een adequate vertaling van de verantwoording 

van de organisatorische eenheden naar de programmaverantwoording. 

2. Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af over de programma’s. In de 

verantwoording komen de volgende zaken aan de orde: 

a. de bereikte resultaten; 

b. de daarvoor geleverde goederen en diensten; 

c. de daarvoor gemaakte kosten. 

3. Het Algemeen Bestuur bepaalt aan de hand van de uitvoering van de programma’s of 

beleidsdoelen van programma’s bijstelling behoeven. 



 

Hoofdstuk 2. Kaders financieel beleid 
 

Artikel 5. Reserves en voorzieningen 

Het Dagelijks Bestuur verwerkt de reserves en voorzieningen in de begroting waarbij 

wordt ingegaan op: 

 de vorming en besteding van reserves; 

 de vorming en besteding van voorzieningen; 

 de toerekening en verwerking van rente over de reserves en voorzieningen. 

 

Artikel 6. Waardering en afschrijving vaste activa 

1. Bij geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief wordt 

het saldo van agio en disagio lineair in 4 jaar afgeschreven. 

2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie 

gebracht. 

3. De materiële vaste activa, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in: 

a. 30 jaar  : nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen, verbouwing en 

grootschalige renovatie hiervan; 

b. 10 jaar : vaartuigen; 

c. 15 jaar  : technische installaties in bedrijfsgebouwen; 

d. 10 jaar  : telefooninstallaties; kantoormeubilair; aanleg tijdelijke 

terreinwerken; aankoop of nieuwbouw van tijdelijke woonruimten en 

bedrijfsgebouwen; 

e. 5 jaar  : aanhangwagens; personenauto’s; lichte motorvoertuigen; 

f. 25-50 jaar : inrichting gronden en terreinen, drainage; 

g. 20 jaar  : de aanleg van fiets- en voetpaden, parkeerterreinen, gemalen, 

pontons en aanlegsteigers, beschoeiing en (voetgangers)bruggen; 

h. 3 jaar  : automatiseringsapparatuur; 

i. 5-10 jaar : overige bedrijfsmiddelen. 

4. De in het 3e lid weergegeven afschrijvingstermijnen van de verschillende activa zijn 

richtinggevend en niet bindend. Wanneer wordt afgeweken van aangegeven 

afschrijvingstermijnen dient dit bij de kredietaanvraag te worden gemotiveerd. 

5. Enkelvoudige activa met economisch nut met een verkrijgingprijs van minder dan € 

10.000 (excl. btw) worden niet geactiveerd,. De ondergrens voor het activeren van 

gelijksoortige investeringen met economisch nut, die ook verzameld kunnen worden, 

wordt vastgesteld op € 20.000 (excl. btw). 

6. Aankoop en vervaarding van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden 

onder aftrek van bijdragen van derden geactiveerd vanaf een ondergrens van 

€ 25.000 (excl. btw).  

7. In afwijking van het 4e en 5e lid geldt dat de aankoop van gronden en terreinen. altijd 

wordt geactiveerd. 

 

Artikel 7. Waardering debiteuren en overige vorderingen 

Voor de vorderingen kan een voorziening wegens oninbaarheid worden gevormd op basis 

van een beoordeling van de inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie 

maanden. 

 

Artikel 8. Kostprijsberekening voor leges en heffingen 

Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten van het 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch wordt een systeem van kostentoerekening 

gehanteerd. Bij de kostenberekening worden alle kosten meegenomen die 

samenhangen met de door het Parkschap verrichtte dienstverlening. 

 

Artikel 9. (Interne) rente  

1. De rente, die aan programma's (taakvelden) wordt toegerekend, is gebaseerd op het 

renteschema. 



2. De omslagrente voor de renterekening van de kapitaalslasten wordt berekend door de 

aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari. 

 

Artikel 10. Financieringsstatuut 

Het Dagelijks Bestuur neemt in een financieringsstatuut de regels op die zij hanteert voor 

het dagelijkse beheer van koersrisico en valutarisico, kredietrisico en relatiebeheer, 

interne liquiditeitsrisico en geldstromen, administratieve organisatie en interne controle 

van de 

financieringsfunctie. Het Algemeen Bestuur stelt het financieringsstatuut vast.  

 

Hoofdstuk 3. Financiële informatievoorziening aan het  
    Algemeen Bestuur 

 

Artikel 11. Weerstandsvermogen 

1. In de paragraaf Weerstandsvermogen in de jaarstukken, vermeldt het Dagelijks 

Bestuur bij de uiteenzetting van de financiële positie expliciet het totaalbedrag aan 

verleende garanties en waarborgen. 

2. Het Dagelijks Bestuur geeft in deze paragraaf tevens de weerstandscapaciteit aan en 

in hoeverre schades en verliezen als gevolg van de risico’s van materieel belang met 

het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen. 

 

Artikel 12. Bedrijfsvoering 

1. In de bedrijfsvoeringparagraaf in de begroting wordt ingegaan op de activiteiten die 

het Dagelijks Bestuur gaat ondernemen om de bedrijfsvoeringdoelen te realiseren. 

Tevens wordt in de bedrijfsvoeringparagraaf ingegaan op tijdelijke en actuele 

onderwerpen die aandacht behoeven. 

2. In de bedrijfsvoeringparagraaf in de begroting geeft het Dagelijks Bestuur ten minste 

informatie over de volgende onderdelen van de bedrijfsvoering: 

Kwaliteitsbeleid, omvang en samenstelling personeelsbestand, beloningsbeleid, 

ziekteverzuim, huisvesting, automatisering.  

3. In de gaat het Dagelijks Bestuur in op de realisatie van de voornemens die in de 

begroting waren opgenomen. 

 

Hoofdstuk 4. Financieel beheer en interne controle 
 

Artikel 13. Administratie 

De administratie is zodanig van opzet en werking dat zij in ieder geval dienstbaar is voor: 

a. het sturen en beheersen van activiteiten en processen in het Parkschap als geheel en 

in de organisatieonderdelen; 

b. het verstrekken van informatie over de ontwikkelingen in de omvang van 

registergoederen, kapitaalgoederen, voorraden, vorderingen en schulden, c.a.; 

c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van 

kostencalculaties; 

d. het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van 

het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter 

zake geldende wet- en regelgeving; 

e. het afleggen van verantwoordelijkheid over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en 

de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, 

de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving; 

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van daaraan ontleende 

informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 

doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen. 

 

Artikel 14. Financiële administratie 

Het Dagelijks Bestuur zorgt ervoor dat: 



a. de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten en andere relevante wet- en 

regelgeving; 

b. de vereiste informatie verstrekt wordt aan het Rijk, de Provincie en de Europese Unie, 

alsmede aan de andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen 

opleggen aan het Parkschap.  

 

Artikel 15. Interne controle 

1. Het Dagelijks Bestuur draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de 

rechtmatigheid van de jaarrekening zorg voor een adequaat stelsel van interne 

controle. 

2. Indien de resultaten van interne controles daartoe aanleiding geven neemt het 

Dagelijks Bestuur passende maatregelen ter verbetering van de geconstateerde 

gebreken. 

 

 

Hoofdstuk 5 Financiële organisatie 
 

Artikel 16. Financiële organisatie 

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor en legt vast ; 

a. een eenduidige indeling van de organisatie van het Parkschap en een eenduidige 

toewijzing van de taken van het Parkschap aan de organisatorische eenheden; 

b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, 

zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van 

verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd; 

c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten 

laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten, alsmede voor het 

oninbaar verklaren van vorderingen; 

d. het maken van afspraken met de organisatorische eenheden over de te leveren 

prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze van frequentie van 

rapportage over en de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen; 

e. de regels voor de verlening van décharge over het gevoerde beheer van de 

organisatorische eenheden. 

 

Artikel 17. Inkoop 

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor en legt in een besluit vast de interne regels voor  

de inkoop van goederen, diensten en aanbesteding van werken. 

 

 

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen 
 

Artikel 18. Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en 

met 1 januari 2011. 

 

Artikel 19. Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Financiële beheerverordening  

van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch”. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch van 20 mei 2011. 

 

de secretaris       de voorzitter 

 

 

 



 

 

D.C.H. Verheijen      H.P.A. Wagemakers 
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