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Agenda bijlagen

1 0 Agenda AlgBestuur 190930.docx 

Zaaknummer: 2365495

Agenda Algemeen Bestuur

Datum: 30 september 2019
Tijdstip: 16.45-17.00 uur
Locatie: Drimmelen (Park 1, Made)

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de Algemeen Bestuur vergadering van 1 juli 2019
Ter vaststelling

3. Besluit tot deelname in werkgeversvereniging voor Gemeenschappelijke 
Regelingen vanwege WNRA bijlagen

4. Vaststellen Marap 2019
a. Marap Parkschap 2019 bijlage
b. Marap Hollandse Biesbosch 2019 bijlage

5. Vaststellen controleprotocol accountantscontrole 2019 bijlage

6. Rondvraag

Secretariaat
Spuiboulevard 300
Postbus 8
3300 AA  Dordrecht
T 078-770 4138
jt.kalle@dordrecht.nl
www.np-debiesbosch.nl



2 Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 juli 2019
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Verslag  
Algemeen bestuur Parkschap d.d. 1 juli 2019 
 
Aanwezig: B.C.M. Stam (voorzitter) (Gemeente Dordrecht), mw. I.C.L.W. Koenraats (Secretaris/directeur 

a.i. Parkschap), R. van Vugt en J.M. van Oosten (Gemeente Altena), mw. L. Schuitmaker 
(Gemeente Drimmelen),  mw. R.M.A. Spriensma (controller), mw. J.T. Kalle (Parkschap, 
verslag)  

 
Verhinderd:  dhr. H. van der Linden (Dordrecht), dhr. J.G.M. Vissers (Drimmelen) 
Toehoorders: geen 
 
 
 

1. Opening en mededelingen 
Dhr. Stam heet de aanwezigen welkom. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de 

heren Van der Linden en Vissers. Beiden hebben een volmacht meegegeven aan resp. dhr. Stam 
en mevr. Schuitmaker.  
 

2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 6 juni 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen beleidsarme begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024, incl. 

reactie op zienswijzen 
De toezichthouder heeft aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de voorliggende 

Begroting 2020 en wil dat de deelnemersbijdragen worden aangepast, zodat een sluitende 
begroting ontstaat en de ondertoezichtstelling wordt opgeheven. N.B. Het aanpassen van de 
begroting behoeft opnieuw een zienswijzeprocedure. Dit is een langdurig traject mede i.v.m. de 
vakantieperiode. De provincie is bereid uitstel te verlenen.  
De verwachting is dat dit het transitieproces waar we in zitten niet helpt en het vertrouwen van 

de raden zal schaden.  
Bij niet aanpassen van de begroting ontvangt het bestuur een brief met een verzoek voor 
bestuurlijk overleg. De raden krijgen naar verwachting een afschrift van deze brief en zijn dan 
ook op de hoogte.  
Het Dagelijks Bestuur stelt het Algemeen Bestuur voor de begroting 2020 ongewijzigd vast te 
stellen en het gesprek met de provincie aan te gaan. De heren Stam en Van Oosten voeren dit 

gesprek, bij voorkeur met beide verantwoordelijke gedeputeerden. 
Het Algemeen Bestuur stemt in met dit voorstel en stelt de Begroting 2020 en 
meerjarenbegroting 2021-2024 ongewijzigd vast. Het Algemeen Bestuur stemt in met de reactie 

op de zienswijzen, met de opmerking vanuit Altena dat Altena vasthoudt aan toepassen trap 
op/trap af.  
 

4. Vaststellen 1e en 2e begrotingswijziging 2019, incl. reactie op zienswijzen 

Het Algemeen Bestuur stelt de 1e en 2e begrotingswijziging 2019 unaniem vast.  
 

5. Kredietvoorstel fluisterboten 
Dhr. Van Vugt vraagt naar de voorwaarde die het Dagelijks Bestuur heeft gesteld, namelijk dat 
de provincie geen bezwaar heeft tegen aanschaf. Mw. Spriensma heeft deze vraag schriftelijk 
voorgelegd aan de provincie. De toezichthouder heeft aangegeven dat hij dit voorstel met een 
positief advies zal doorsturen naar GS.  

Het Algemeen Bestuur stemt unaniem in met het beschikbaar stellen van een krediet voor de 
aanschaf van twee fluisterboten en de dekking hiervan te verzorgen door het naar voren halen 
van het geplande investeringskrediet van 2020 en de kapitaallasten 2019 te dekken uit de 

inruilprijs.  
 

6. Rondvraag en sluiting 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  
 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  



3 Besluit tot deelname in werkgeversvereniging voor GR-en vanwege wnra
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Vergadernotitie 
voor het Algemeen Bestuur d.d. 30 september 2019 

 
Onderwerp:  
Deelneming in werkgeversvereniging voor gemeentelijke 

gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten) 

 

 

Gevraagde beslissing 

1. het openbaar lichaam Parkschap Nationaal Park De Biesbosch neemt deel in c.q. 

wordt lid van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke 

regelingen (niet-gemeenten). 

 

2. Het onder 1 genoemde besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde 

dat de aan de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 

deelnemende gemeenteraden geen wensen of bedenkingen ten aanzien van dit 

besluit ter kennis van het Algemeen Bestuur brengen.  

 

3. In het geval dat een aan de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park 

De Biesbosch deelnemende gemeenteraad wel wensen of bedenkingen ten aanzien 

van het onder 1 genoemde besluit ter kennis van het Algemeen Bestuur brengt, geldt 

het onder 1 genoemde besluit als een ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 31a van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

4. De uitoefening van het lidmaatschap en de afvaardiging namens het openbaar 

lichaam Parkschap Nationaal Park De Biesbosch ligt bij het Dagelijks Bestuur. Het 

Dagelijks Bestuur kan die afvaardiging opdragen aan de secretaris en diens 

plaatsvervanger. De afgevaardigde namens het openbaar lichaam Parkschap 

Nationaal Park De Biesbosch is gemachtigd om stemrecht uit te oefenen bij te nemen 

besluiten door de ledenvergadering. 

 

5. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in het publicatieblad van de 

gemeenschappelijke regeling. 

 

Toelichting 

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in 

werking. Met het oog daarop heeft het VNG bestuur op 18 april jl. besloten een 

werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen ('niet-

gemeenten') op te richten. Van de VNG kunnen alléén gemeenten lid worden. 

Organisaties die de CAR-UWO volgen, niet zijnde gemeenten (zoals de 

gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (het parkschap)), 

kunnen géén lid worden van de VNG. Door de VNG is eerder aangegeven dat deze niet-

gemeenten zich bij de genormaliseerde Cao gemeenten kunnen aansluiten met een 

zogenaamde aansluitingsovereenkomst bij de VNG. Een voorstel daartoe is door het 

Dagelijks Bestuur vooralsnog aangehouden en wordt met dit voorstel feitelijk overbodig. 

 

In de VNG-brief van 21 mei 2019 wordt geconcludeerd dat het systeem met de 

aansluitovereenkomsten bij nader inzien geen zekerheid biedt met betrekking tot het 

overgangsrecht Wnra en dat geen gebruik kan worden gemaakt van de cao bepalingen 

waarin wordt afgeweken van ¾ dwingend recht. Dit systeem wordt daarom niet 

Agendapunt 

3. 
datum 
3 september 2019 

opsteller 
A.P.E. Jaquet/R.M.A. Spriensma 

e-mail 
rma.spriensma2@dordrecht.nl 
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voortgezet. Organisaties die hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden willen 

blijven bieden als in de Cao Gemeenten (zoals het parkschap), kunnen lid worden van de 

nieuwe werkgeversvereniging. Derhalve is aanvullende besluitvorming nodig door het 

Algemeen Bestuur. 

 

Een verdere toelichting op de achtergronden van het bovenstaande staat in de 

bijgevoegde brief van de VNG van 21 mei 2019. Op deze plaats wordt daarnaar 

verwezen. 

 

Artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) regelt dat en hoe een 

gemeenschappelijke regeling kan deelnemen in een vereniging. Besluitvorming daarover 

is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur en kan niet worden gedelegeerd aan het 

Dagelijks Bestuur. In de gemeenschappelijke regeling zelf moet die bevoegdheid zijn 

opgenomen en de deelneming in de vereniging moet 'in het bijzonder aangewezen 

worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang'. 

Daarnaast dient het ontwerpbesluit (voornemen) te worden toegezonden aan de 

gemeenteraden en dienen zij in de gelegenheid te worden gesteld hun wensen en 

bedenkingen ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur. 

 

In artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 

is de bevoegdheid opgenomen om te besluiten tot deelneming in een vereniging. Het 

'behartigen van het daarmee te dienen openbaar belang' is erin gelegen dat de niet-

gemeenten met de werkgeversvereniging in een aparte cao dezelfde arbeidsvoorwaarden 

voor hun personeel kunnen vaststellen als in de Cao gemeenten. 

 

Wij stellen u voor te besluiten dat het openbaar lichaam Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch deelneemt aan de werkgeversvereniging voor gemeentelijke 

gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten). Hiermee blijft het parkschap de lijn 

volgen dat met ingang van 1 januari 2020 de Cao gemeenten gaat worden gevolgd. Om 

praktische redenen wordt daarnaast voorgesteld de uitoefening van het lidmaatschap en 

de afvaardiging namens het openbaar lichaam Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 

door of namens het Dagelijks Bestuur te laten plaatsvinden. 

 

Overigens worden in dit voorstel en in het ontwerpbesluit zowel de term "openbaar 

lichaam Parkschap Nationaal Park De Biesbosch" als "gemeenschappelijke regeling 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch" gebruikt. Voor de goede orde, het openbaar 

lichaam is de rechtspersoon die gaat deelnemen in de werkgeversvereniging en de 

gemeenschappelijke regeling is de (tekst van de) regeling waarin de gemeenten 

deelnemen. Vandaar dat in dit verband beide begrippen worden gehanteerd. 

 

Ambtelijke voorbereiding 

De voorbereidingen op de Wnra worden ondersteund door het Servicecentrum 

Drechtsteden. Voorliggend voorstel is in afstemming tot stand gebracht. Door deze 

samenwerking wordt bereikt dat de werkgevers in de Drechtsteden (de 7 gemeenten, de 

GRD, de DGJZHZ, OZHZ en het Parkschap) na 1 januari 2020 dezelfde rechtspositie 

zullen hebben. 

 

De gemeenteraden zullen vanuit de andere gemeenschappelijke regelingen met 

personeel een gelijkluidend voorstel ontvangen. 

 

Financiële consequenties 

In de VNG-brief van 21 mei 2019 staat hierover het volgende: 

 

"De contributie van de werkgeversvereniging moet nog worden vastgesteld, maar zal 

meer zijn dan de huidige aansluitingskosten (nu jaarlijks € 500). De hoogte hangt 

namelijk samen met de omvang van de dienstverlening. Aangesloten organisaties liften 

nu mee op de voorzieningen van de VNG zonder dat die zijn doorberekend waardoor de 

aansluitingskosten onvoldoende bijdragen aan de kosten van dienstverlening. Daarbij 

dient een aparte werkgeversvereniging op onderdelen eigen voorzieningen te hebben. De 

structurele kosten voor een eigen ledenadministratie, jaarverslag, accountantsverklaring, 

ledenraadpleging, communicatie, doorberekende dienstverlening van VNG, etc. zullen 
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dus hoger zijn dan voorheen. De hoogte van de contributie wordt bekend in de loop van 

de maand september." 

 

Daarnaast zijn de financiële consequenties van het toepassen van de cao-gemeenten op 

de medewerkers van het Parkschap voor wat betreft de onregelmatigheidstoeslag (ORT) 

indicatief berekend. Het gaat naar verwachting om een bedrag van ca. € 15.000 op 

jaarbasis.  

De financiële consequenties hebben betrekking op werknemers werkzaam voor / in de 

Hollandse Biesbosch, en zijn om die reden alleen van toepassing voor deelnemer 

gemeente Dordrecht. 

 

Verdere procedure 

Het Algemeen Bestuur neemt op 30 september 2019 het (ontwerp) besluit om te gaan 

deelnemen in de werkgeversvereniging, onder de opschortende voorwaarde dat de 

gemeenteraden geen wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur 

zullen brengen. Door deze constructie wordt voorkomen dat later dit jaar (te weten: in 

de vergadering van 27 november) het Algemeen Bestuur nogmaals een definitief besluit 

moet nemen over hetzelfde voorstel. Met name als er geen wensen en bedenkingen zijn 

is dat een stap die extra tijd (en inspanning) kost. 

 

Vervolgens worden de raden in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen over 

dit besluit ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur. Als er geen wensen en 

bedenkingen worden ingediend staat het besluit daarmee vast en kan het openbaar 

lichaam Parkschap Nationaal Park De Biesbosch worden aangemeld als lid van de 

werkgeversvereniging. 

 

Als wel wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur worden gebracht 

wordt het besluit van 30 september 2019 beschouwd als een ontwerpbesluit. Dan zal het 

Algemeen Bestuur alsnog een definitief besluit moeten nemen, met inachtneming van de 

ingebrachte wensen en bedenkingen. Het is echter wel van belang dat de finale 

besluitvorming kan plaatsvinden vóór 1 januari 2020. 

 

Het verdere vervolg in de relatie Parkschap – VNG staat beschreven vanaf pagina 4 van 

de eerdergenoemde brief van de VNG. De aanmelding voor het lidmaatschap van de 

werkgeversvereniging is mogelijk vanaf 1 oktober 2019. Het Dagelijks Bestuur zal de 

aanmelding verzorgen. 

 

Bijlagen 

- Brief van de VNG d.d. 21 mei 2019 inzake Oprichting werkgeversvereniging voor 

gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten) 

- Ontwerpbesluit Algemeen Bestuur inzake deelneming in de werkgeversvereniging 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van  

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch d.d. 30 september 2019 

 

de secretaris a.i. de voorzitter 

 

 

 

 

I.C.L.W. Koenraats B.C.M. Stam 
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Besluit van het Algemeen Bestuur inzake het deelnemen in de 

werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen 

(niet-gemeenten) 

 

 

 

Het Algemeen Bestuur, 

 

Gelet op: 

 

- artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

- artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De 

Biesbosch; 

- de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren; 

- het besluit van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 

18 april 2019 tot oprichting van een werkgeversvereniging voor gemeentelijke 

gemeenschappelijke regelingen, alsmede de brief van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten van 21 mei 2019 met kenmerk TAZ / U201900419 / 

Lbr: 19/039; 

 

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 1 juli 2019 

 

Besluit: 

 

1. het openbaar lichaam Parkschap Nationaal Park De Biesbosch neemt deel in c.q. 

wordt lid van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke 

regelingen (niet-gemeenten). 

 

2. Het onder 1 genoemde besluit wordt genomen onder de opschortende 

voorwaarde dat de aan de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park 

De Biesbosch deelnemende gemeenteraden geen wensen of bedenkingen ten 

aanzien van dit besluit ter kennis van het Algemeen Bestuur brengen.  

 

3. In het geval dat een aan de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal 

Park De Biesbosch deelnemende gemeenteraad wel wensen of bedenkingen ten 

aanzien van het onder 1 genoemde besluit ter kennis van het Algemeen Bestuur 

brengt, geldt het onder 1 genoemde besluit als een ontwerpbesluit als bedoeld in 

artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
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4. De uitoefening van het lidmaatschap en de afvaardiging namens het openbaar 

lichaam Parkschap Nationaal Park De Biesbosch ligt bij het Dagelijks Bestuur. Het 

Dagelijks Bestuur kan die afvaardiging opdragen aan de secretaris en diens 

plaatsvervanger. De afgevaardigde namens het openbaar lichaam Parkschap 

Nationaal Park De Biesbosch is gemachtigd om stemrecht uit te oefenen bij te 

nemen besluiten door de ledenvergadering. 

 

5. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in het publicatieblad van de 

gemeenschappelijke regeling. 

 

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van  

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch d.d. 30 september 2019 

 

de secretaris a.i. de voorzitter 

 

 

 

 

I.C.L.W. Koenraats B.C.M. Stam 

 



1 3c Conceptbrief gemeenteraden; deelnemen werkgeversvereniging voor GR-en.pdf 

 

 

Gemeenteraden Altena, Dordrecht, Drimmelen 

 

 

 
Behandeld door: 
Telefoon: 
E-mail: 
Bijlagen: 

Mw. R.M.A. Spriensma 
078-7702021 
Rma.spriensma2@dordrecht.nl 
2 

Datum: 
Ons kenmerk: 
Uw kenmerk: 

1 oktober 2019 
 
 
 

Onderwerp: 

Betreft: Deelneming in werkgeversvereniging voor gemeentelijke 

gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten). 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

(Wnra) in werking. Met het oog daarop heeft het VNG bestuur op 18 april 

jl. besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke 

gemeenschappelijke regelingen ('niet-gemeenten') op te richten. Van de 

VNG kunnen alléén gemeenten lid worden. Organisaties die de CAR-UWO 

volgen, niet zijnde gemeenten (zoals de gemeenschappelijke regeling 

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (het parkschap)), kunnen géén lid 

worden van de VNG. Door de VNG is eerder aangegeven dat deze niet-

gemeenten zich bij de genormaliseerde Cao gemeenten kunnen aansluiten 

met een zogenaamde aansluitingsovereenkomst bij de VNG. Een voorstel 

daartoe is door het Dagelijks Bestuur vooralsnog aangehouden en wordt 

met dit voorstel feitelijk overbodig. 

 

In de VNG-brief van 21 mei 2018 wordt echter geconcludeerd dat het 

systeem met de aansluitovereenkomsten bij nader inzien geen zekerheid 

biedt met betrekking tot het overgangsrecht Wnra en dat geen gebruik kan 

worden gemaakt van de cao bepalingen waarin wordt afgeweken van ¾ 

dwingend recht. Dit systeem wordt daarom niet voortgezet. Organisaties 

die hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden willen blijven bieden 

als in de Cao Gemeenten (zoals het Parkschap), kunnen daarom nu wel lid 

worden van de nieuwe werkgeversvereniging. Derhalve is aanvullende 

besluitvorming nodig door het Algemeen Bestuur. 

 

Een verdere toelichting op de achtergronden van het bovenstaande staat in 

de bijgevoegde brief van de VNG van 21 mei 2019. Op deze plaats wordt 

daarnaar verwezen. 

 

Artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) regelt dat en 

hoe een gemeenschappelijke regeling kan deelnemen in een vereniging. 

Besluitvorming daarover is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur en 

kan niet worden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur. In de 

gemeenschappelijke regeling zelf moet die bevoegdheid zijn opgenomen en 



 

 

de deelneming in de vereniging moet 'in het bijzonder aangewezen worden 

geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang'. 

Daarnaast dient het ontwerpbesluit (voornemen) te worden toegezonden 

aan de gemeenteraden en dienen zij in de gelegenheid te worden gesteld 

hun wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het Algemeen 

Bestuur. 

 

In artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park 

De Biesbosch is de bevoegdheid opgenomen om te besluiten tot 

deelneming in een vereniging. Het 'behartigen van het daarmee te dienen 

openbaar belang' is erin gelegen dat de niet-gemeenten met de 

werkgeversvereniging in een aparte cao dezelfde arbeidsvoorwaarden voor 

hun personeel kunnen vaststellen als in de Cao gemeenten. 

 

Het Algemeen Bestuur van het parkschap heeft op 30 september jl. 

besloten dat het openbaar lichaam Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 

deelneemt aan de werkgeversvereniging voor gemeentelijke 

gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten), onder de opschortende 

voorwaarde dat de aan de regeling deelnemende gemeenteraden geen 

wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur brengen. 

Hiermee blijft het parkschap de lijn volgen dat met ingang van 1 januari 

2020 de Cao gemeenten gaat worden gevolgd.  

 

Mocht uw raad of een van de andere raden toch wensen en bedenkingen 

ter kennis van ons Algemeen Bestuur willen brengen, dan is dat uiteraard 

mogelijk. In dat geval zal het Algemeen Bestuur alsnog een nieuw besluit 

tot deelname moeten nemen, waarbij de beoordeling van de ingediende 

wensen en bedenkingen wordt meegenomen. 

 

Overigens worden in dit voorstel en in het ontwerpbesluit zowel de term 

"openbaar lichaam Parkschap Nationaal Park De Biesbosch" als 

"gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch" 

gebruikt. Voor de goede orde, het openbaar lichaam is de rechtspersoon 

die gaat deelnemen in de werkgeversvereniging en de gemeenschappelijke 

regeling is de (tekst van de) regeling waarin de gemeenten deelnemen. 

Vandaar dat in dit verband beide begrippen worden gehanteerd 

 

 

Financiële consequenties 

In de VNG-brief van 21 mei 2019 staat hierover het volgende: 

 

"De contributie van de werkgeversvereniging moet nog worden 

vastgesteld, maar zal meer zijn dan de huidige aansluitingskosten (nu 

jaarlijks € 500). De hoogte hangt namelijk samen met de omvang van de 

dienstverlening. Aangesloten organisaties liften nu mee op de 

voorzieningen van de VNG zonder dat die zijn doorberekend waardoor de 

aansluitingskosten onvoldoende bijdragen aan de kosten van 

dienstverlening. Daarbij dient een aparte werkgeversvereniging op 

onderdelen eigen voorzieningen te hebben. De structurele kosten voor een 

eigen ledenadministratie, jaarverslag, accountantsverklaring, 

ledenraadpleging, communicatie, doorberekende dienstverlening van VNG, 

etc. zullen dus hoger zijn dan voorheen. De hoogte van de contributie 

wordt bekend in de loop van de maand september." 

 



 

 

Daarnaast zijn de financiële consequenties van het toepassen van de cao-

gemeenten op de medewerkers van het Parkschap voor wat betreft de 

onregelmatigheidstoeslag (ORT) indicatief berekend. Het gaat naar 

verwachting om een bedrag van ca. € 15.000 op jaarbasis.  

De financiële consequenties hebben betrekking op werknemers werkzaam 

voor / in de Hollandse Biesbosch, en zijn om die reden alleen van 

toepassing voor deelnemer gemeente Dordrecht. 

 

Verdere procedure 

Het Algemeen Bestuur heeft op 30 september 2019 het (ontwerp) besluit 

genomen om te gaan deelnemen in de werkgeversvereniging, onder de 

opschortende voorwaarde dat de gemeenteraden geen wensen en 

bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur zullen brengen. Door 

deze constructie wordt voorkomen dat later dit jaar het Algemeen Bestuur 

nogmaals een definitief besluit moet nemen over hetzelfde voorstel in het 

geval dat er geen wensen en bedenkingen worden ingebracht. 

 

Met deze brief worden de raden in de gelegenheid gesteld hun wensen en 

bedenkingen over dit besluit ter kennis te brengen van het Algemeen 

Bestuur. Als er geen wensen en bedenkingen worden ingediend staat het 

besluit daarmee vast en kan het openbaar lichaam Parkschap Nationaal 

Park De Biesbosch worden aangemeld als lid van de werkgeversvereniging. 

Als wel wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur 

worden gebracht wordt het besluit van 30 september 2019 beschouwd als 

een ontwerpbesluit. Dan zal het Algemeen Bestuur alsnog een definitief 

besluit moeten nemen, waarbij de beoordeling van de ingebrachte wensen 

en bedenkingen wordt meegenomen. Het is echter wel van belang dat de 

finale besluitvorming kan plaatsvinden vóór 1 januari 2020. 

 

Het verdere vervolg in de relatie Parkschap – VNG staat beschreven vanaf 

pagina 4 van de eerdergenoemde brief van de VNG. De aanmelding voor 

het lidmaatschap van de werkgeversvereniging is mogelijk vanaf 

1 oktober 2019. Het Dagelijks Bestuur zal de aanmelding verzorgen.  

 

Uw zienswijze 

Wij stellen uw raad graag in de gelegenheid om eventuele wensen en 

bedenkingen ten aanzien van de deelname door het Parkschap aan de 

werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-

gemeenten) ten behoeve van het vaststellen van dezelfde 

arbeidsvoorwaarden als in de Cao Gemeenten aan het Algemeen Bestuur 

kenbaar te maken.  

Ons verzoek is om uw wensen en bedenkingen uiterlijk op 15 november 

2019 aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. 

 

 

Hoogachtend,  

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 

 

 

 

mw. I.C.L.W. Koenraats 

directeur a.i.  

 

 



 

 

 
Bijlagen 
- Brief van de VNG d.d. 21 mei 2019 inzake Oprichting werkgeversvereniging voor 

gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten) 

- Ontwerpbesluit Algemeen Bestuur inzake deelneming in de werkgeversvereniging 
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Vergadernotitie – Algemeen Bestuur Parkschap NP De Biesbosch  

d.d. 30 september  
 

Onderwerp  
Marap 2019 – Parkschap  
(o.b.v. realisatiecijfers t/m augustus 2019) 

 

De managementrapportage (marap) van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch geeft de 

financiële afwijkingen voor 2019 aan. Deze marap heeft betrekking op aangelegenheden m.b.t. de 

Parkschap (NP-breed). In deze marap komen achtereenvolgens aan bod: 

1. de verwachte plussen en minnen ten opzichte van de begroting, en een toelichting daarop, 

2. follow up controles en balansposten, 

3. risico's en weerstandsvermogen, 

4. besluitvorming.  

 

1. PLUSSEN EN MINNEN 

De geprognosticeerde afwijkingen zijn per saldo budgetneutraal. Het gaat om het doorbetalen (en 

daarmee afhechten) van eerder ontvangen bijdragen voor NLDelta en Junior Rangers. Daarnaast 

gaat het om extra uitgaven op grond van een eenmalige extra deelnemersbijdrage voor de 

exploitatie van de oplaadpalen en de zonnepont en de uitgaven voor een vaarkaart op grond van 

een door Evides toegezegde bijdrage. 

 

 

 

Ik stel voor de begroting te wijzigen voor de onderdelen doorbetalen Prijzengeld NLDelta (formele 

afhechting van de door het bestuur gewenste overdracht van het penvoerderschap) en de 

exploitatie oplaadpalen en zonnepont vanwege de eerdere besluitvorming op dit punt. Gezien het 

feit dat slechts sprake is van een formele afhechting van eerdere besluiten stel ik u voor de wijziging 

zonder zienswijzeprocedure door het AB te laten vaststellen. Daarna volgt naar verwachting een 

(ambtshalve) goedkeuring door Gedeputeerde Staten PZH. 

 

Voor de vaarkaart en de doorbetaling van de giften voor Junior Rangers stel ik voor de begroting 

niet te wijzigen.  

Vanwege de oplevering van de Nieuwe Dordtse Biesbosch medio voorjaar 2019 zullen niet de 

volledige budgetten worden uitgegeven. Als gevolg van deze eenmalige onderuitputting (zie 

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Parkschap NP De Biesbosch 0 neutraal

1. Parkschapsbeleid

- Vaarkaart NP De Biesbosch 10.000 N 10.000 V I

- Afwikkeling / overdracht Prijzengeld NLDelta 212.560 N 212.560 V I

- Afwikkeling / overdracht bijdrage Junior Rangers 10.690 N 10.690 V I

Subtotaal Parkschapsbeleid 233.250 N 233.250 V 0 neutraal

2. Exploitaties

- Oplaadpalen en zonnepont 13.000 N 13.000 V I

Subtotaal Exploitaties 13.000 N 13.000 N 0 neutraal

Totalen 246.250 N 246.250 V 0 neutraal

I = incidenteel, S = structureel, ? Afhankelijk van besluitvorming en economisch tij. 

Agendapunt 

4.a 
datum 

6 september 2019 

opsteller 

R.M.A. Spriensma 

doorkiesnummer 

078-770 2021 

e-mail 

rma.spriensma2@dordrecht.nl 
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hiervoor de marap van de Hollandse Biesbosch) zal het Parkschap NP De Biesbosch ondanks deze 

onderdelen op totaalniveau binnen de begroting blijven, een vereiste van de ondertoezichtstelling.  

 

In de bijlage zijn de begrote inkomsten- en uitgavenbudgetten (begroting na wijziging) voorzien 

van de realisatie tot en met augustus 2019.  

 
Toelichting afwijkingen (voor het prijzengeld en junior rangers zie paragraaf 2) 

De vaarkaart wordt ontwikkeld en gedrukt op basis van een donatie van € 20.000 van Evides; in 2019 

wordt hiervan ca. € 10.000 door het Parkschap uitgegeven. 

 

De deelnemers en Staatsbosbeheer hebben besloten nog een jaar in totaal € 13.000 te willen 

bijdragen aan de exploitatie van de oplaadpalen en de zonnepont om deze duurzame vorm van 

recreatie voor 2019 veilig te stellen.  

 

2. FOLLOW UP CONTROLES EN BALANSPOSTEN 
Inkoop en aanbestedingsbeleid 

Het Algemeen Bestuur Parkschap NP De Biesbosch heeft in haar vergadering van 30 november 2018 

het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018 vastgesteld. In artikel 8 van dit beleid staat dat dit beleid in 

werking treedt op de dag na bekendmaking. De bekendmaking heeft per abuis niet plaatsgevonden, 

dit is begin september 2019 alsnog in gang gezet (via het JKC/SCD). 

 

Om die reden wordt het bestuur gevraagd om af te wijken van het 'oude' inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 2011 op grond van art. 7, 5e lid (wanneer aanbesteden op basis van het beleid 

niet meer doelmatig is kan daar gemotiveerd van worden afgeweken) en met ingang van 1 december 

2018 het op 30 november 2018 vastgestelde Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018 van toepassing te 

verklaren op de opdrachten van het Parkschap. Voor de motivatie hiervoor wordt verwezen naar de 

AB-notitie van 30 november 2018 om te komen tot een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 

Motivering vpb-plicht  

Het Parkschap staat op het standpunt dat er geen sprake is van vpb-plicht. Uit 

afstemmingsgesprekken met de belastingdienst is gebleken dat dit standpunt pleitbaar is, maar de 

onderliggende motivering moet op onderdelen worden aangepast. Deze aanpassing staat in het 4e 

kwartaal van 2019 gepland. 

 

Balansposten 

Prijzengeld NLDelta 

Het Parkschap heeft enkele jaren geleden het Prijzengeld NLDelta (inzake de prijsvraag Nationale 

parken van Wereldklasse) ad. € 300.000 ontvangen van het ministerie van Economische Zaken. 

Het bedrag is geoormerkt voor projecten van het Parkschap, van Natuurmonumenten en van 

Staatsbosbeheer. Van dit bedrag zijn de afgelopen jaren uitgaven gedaan. M.i.v. 1/1/2019 is de 

gemeente Dordrecht penvoerder van NLDelta, de penvoerder draagt vanaf die datum tevens zorg 

voor de afronding van enkele (voormalige) projecten van het Parkschap. LNV (voorheen EZ) heeft 

aangegeven dat het afronden van de subsidie de verantwoordelijkheid blijft van het Parkschap.  

Het resterende prijzengeld van € 212.560 zal in 2019 en/of in 2020 (afhankelijk van de wijziging 

van de einddatum en de daadwerkelijke afronding van de projecten en na controle door de 

accountant) worden overgemaakt aan Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de gemeente 

Dordrecht dan wel deels worden terugbetaald aan het ministerie van EZ. 

 

Resterende middelen governance 

Vanaf voorjaar 2016 heeft de bestuurscommissie –mede met het oog op het uittreden van een 

aantal deelnemers op basis van een ambitiedocument en de ontwikkelingen m.b.t. Nationale 

Parken van Wereldklasse– besloten tot het uitwerken van een governance-modellen door een 
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onafhankelijk kwartiermaker. Voor dit traject is najaar 2017 een bedrag van € 60.000 voldaan door 

de (voormalige) deelnemers, te weten 2 provincies en 4 gemeenten. Van dit bedrag resteert 

momenteel ca. € 29.000. 

 

Junior Rangers 

Bij het afscheid van voormalig directeur Dick Verheijen is een bedrag van € 10.690 ontvangen ten 

behoeve van de zogenaamde Junior Rangers. Dit project wordt uitgewerkt door NLDelta in 

samenwerking met IVN. Het bedrag zal worden doorbetaald aan de organisatie die de uitvoering 

hiervan ter hand neemt. 

 

Banksaldi per 31/8/2019 

Het banksaldo bij de BNG van het Parkschap per 31/8/2019 bedraagt € 1.175.284 credit ("groen").  

 

Het Parkschap monitort haar banksaldo t.b.v. het voldoen aan enkele financiële voorwaarden: de 

kasgeldlimiet als graadmeter voor het aantrekken van nieuwe financiering en de drempelwaarde 

van € 250.000 voor schatkistbankieren (afromen middelen boven de drempel naar het Rijk).  

 

In de 1e drie kwartalen van 2019 was sprake van voldoende afstand tot de kasgeldlimiet, hetgeen 

betekent dat het aantrekken van nieuwe financiering momenteel niet aan de orde is.  

(N.B. Wanneer in drie achtereenvolgende kwartalen sprake is van overschrijding van de 

kasgeldlimiet moet nieuwe langlopende financiering worden onderzocht.) 

 

De BNG-rekening van het Parkschap is momenteel nog onderdeel van het rekeningstelsel van de 

gemeente Dordrecht en wordt daarin meegenomen voor wat betreft het schatkistbankieren. 

 

3. RISICO'S, WEERSTANDSVERMOGEN EN OVERIG 

De omvang van de algemene reserve aandeel Parkschap bedraagt per 31/12/2018 circa € 70.000 

en vormt het weerstandsvermogen, naast de garantstelling door de deelnemers. De actuele risico-

inschatting voor het Parkschap bedraagt: € 26.500  en is te zien in onderstaande tabel.  

 

 

 

De risico's zijn naar beneden bijgesteld, de deelnemers hebben met ingang van 2019 hun 

deelnemersbijdragen verhoogd met € 25.800 op jaarbasis.  

 

Er is sprake van een beslag op de reserve van € 30.833 (resultaatsbestemming voor cofinanciering 

van projecten inzake de Waterdriehoek). De hiervoor gecorrigeerde omvang van de algemene 

reserve dekt de risico's volledig; de weerstandsratio bedraagt 1,5 (in de primaire begroting 2020 is 

een weerstandsratio van 0,92 gepresenteerd voor het Parkschap). 

 

4. BESLUITVORMING  

Ik stel u voor: 

1. op grond van artikel 7, 5e lid af te wijken van het 'oude' inkoop- en aanbestedingsbeleid 

2011 en m.i.v. 1 december 2018 het op 30 november 2018 vastgestelde inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 2018 van toepassing te verklaren op opdrachten die vanaf 1 december 

zijn aangegaan, 

2. de begroting budgetneutraal (U/I) op te hogen met in totaal € 225.560 op basis van eerder 

genomen besluiten: 

a. een extra deelnemersbijdrage ad. € 13.000 voor 2019 om de exploitatie van 

elektrische laadpalen en de zonnepont voor 2019 te continueren, en  

Omschrijving risico Parkschap max.2019-2021 risico x kans

Cao-ontwikkeling salarislasten 22.000 16.500

Volledige doorberekening organisatiekosten Dordrecht/SCD 30.000 10.000

Totalen 52.000 26.500
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b. m.b.t. de afronding van het prijzengeld NLDelta en afhankelijk van de definitieve 

afronding van de projecten en ná accountantscontrole het resterende prijzengeld 

ad. € 212.560 over te maken aan de begunstigden dan wel terug te betalen aan de 

subsidieverstrekker.  

3. deze marap vast te stellen. 

 

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

Biesbosch d.d. 30 september 2019, 

 

de secretaris de voorzitter 

 

 

 

 

I.C.L.W. Koenraats B.C.M. Stam
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BIJLAGE: Budgetbewaking Parkschap NP De Biesbosch t/m 31 augustus 2019 

 

 

BUDGETBEWAKING PARKSCHAP NP DE BIESBOSCH t/m AUG.2019

60100100 - Personeelskosten OVERHEAD 181.108 26.000 207.108 177.472 29.636 25.616 25.616 25.616 0

60100110 - Personeelskosten RECREATIE 54.760 20.000 74.760 52.559 22.201 20.000 20.000 1.028 -18.972

60100120 - Algemene kosten OVERHEAD 85.138 -4.000 81.138 -981 82.119 12.500 6.000 18.500 29.238 10.738

60100200 - Parkschapsbeleid algemeen 55.945 -55.945 0 1.427 -1.427 8.000 -8.000 0 19.325 19.325

60100210 - Ecolodge 17.192 17.192 9.399 7.793 17.197 17.197 8.818 -8.379

60100220 - Zonnepont 'Grienduil' 1.450 1.450 1.946 -496

60100230 - Oplaadpunten 450 450 2.105 -1.655 6.586 6.586

60100240 - Gastheerschap 12.000 12.000 6.045 5.955 12.000 12.000 12.205 205

60100300 - NL Delta - algemeen 0 0 215.678 215.678

60100400 - Deelnemersbijdragen Parkschap NP de Biesbosch 65.876 -9.092 56.784 56.784 199.209 16.708 215.917 158.618 -57.300

60100410 - Bijdr. voormalige deeln. Parkschap NP de Biesbosch 141.652 141.652 143.431 1.779

60100499 - Mutaties reserves Parkschap NP de Biesbosch 57.745 -57.745 0 0

TOTAAL 473.919 -23.037 450.882 249.971 200.911 473.919 -23.037 450.882 620.541 169.659

mutatie reserves

80101010 - Algemene reserve Parkschap 57.745 -57.745 0 0

U I T G A V E N I N K O M S T E N

Grootboeknummer Begroting

primitief

2019

Begroting

wijziging

2019

Begroting

2019

Werkelijk

2019

Restant

2019

Begroting

primitief

2019

Begroting

wijziging

2019

Begroting

2019

Werkelijk

2019

Restant
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Vergadernotitie – Algemeen Bestuur Parkschap NP De Biesbosch  

d.d. 30 september  
 

Onderwerp 
Marap 2019 – Hollandse Biesbosch  
(o.b.v. realisatiecijfers t/m augustus 2019) 

 

De managementrapportage (marap) van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch geeft de 

financiële afwijkingen voor 2019 aan. Deze marap heeft betrekking op aangelegenheden m.b.t. de 

Hollandse Biesbosch. In deze marap komen achtereenvolgens aan bod: 

1. de verwachte plussen en minnen ten opzichte van de begroting, en een toelichting daarop, 

2. investerings- en renovatiekredieten, 

3. follow up controles en balansposten, 

4. risico's, weerstandsvermogen en overig, 

5. besluitvorming.  

 

1. PLUSSEN EN MINNEN 

We prognosticeren over 2019 een klein voordeel. Het saldo van (-) € 4.000 (voordelig) bestaat uit 

verschillende voor- en nadelen, die elkaar compenseren. Een incidenteel voordeel op de inhuur van 

BOA's vanwege inzet om niet, verwachte meer-opbrengsten voor de rondvaart en de verhuur 

compenseren de nadelen op de uitwerking van de erfpacht Zuileshoeve en extra salaris- en 

schoonmaakkosten van het Biesboschcentrum.  

 

Het beheer van de Nieuwe Dordtse Biesbosch kost in het eerste jaar van oplevering minder dan 

geraamd, de opbrengsten dalen met eenzelfde bedrag.  

 

Geconcludeerd kan worden dat het Parkschap NP De Biesbosch binnen de begroting blijft, een 

vereiste van de 'ondertoezichtstelling' voor 2019.  

 

 

 

In onderstaand overzicht zijn de plussen en minnen in meer detail uitgewerkt. In de bijlage de 

begrote inkomsten- en uitgavenbudgetten (begroting na wijziging) voorzien van de realisatie tot en 

met augustus 2019.  

 

Begrotingsonderdeel Parkschap Afwijking Sub-afwijking

Natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch -17.650 V

Productoverstijgende afwijkingen 1.500 N

Subtotaal beheer recreatie- en natuurgebieden -12.000 V

Subtotaal Biesboschcentrum 2.350 N relatie met mutatie reserves

Subtotaal Overige baten & lasten 0

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen -9.500 V

Mutatie reserves 13.650 N

Totaal Parkschap -4.000 V

Agendapunt 

4.b 
datum 

4 september 2019 

opsteller 

R.M.A. Spriensma 

doorkiesnummer 

078-770 2021 

e-mail 

rma.spriensma2@dordrecht.nl 
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0. Productoverstijgende afwijkingen 

 Het nadeel op de salarislasten is grotendeels het gevolg van een ambtsjubileum. 

  

 Er is sprake van een rentevoordeel van € 11.000; 1 langlopende lening is afgelost en de 

andere is ook bijna geheel afgelost; er wordt nog geen nieuwe lening aangetrokken.  

 

1. Recreatie- en Natuurgebieden 

 De intensieve samenwerking met Dordrecht Marketing en het in de markt zeten van 

'Trouwen in het Bos' doet het aantal reserveringen voor het evenemententerrein 

stijgen. Niet de toegezegde uitbreiding naar maximaal drie middelgrote evenementen 

maar een stijging van het aantal verhuringen aan groepen van 50 tot 100 personen is 

debet aan deze stijging. Dit betekent dat de daling van de inkomsten uit evenementen 

is gekeerd; de begrote inkomsten voor 2019 zullen worden gerealiseerd (geen 

afwijking). 

 

 Het inhuurbudget BOA's  geeft bij een ongewijzigde werkwijze een prognose van 

€ 40.000 (voordelig) voor 2019, vanwege het om niet detacheren door de gemeente 

Dordrecht van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) bij het Parkschap. 

Op dit moment vinden er gesprekken plaats waarbij de gemeente Dordrecht het 

standpunt inneemt om per Q3-2019 deze inzet inrekening te brengen. De uitkomst van 

deze gesprekken zal duidelijk maken of het nu gepresenteerde voordeel van € 40.000 

(incidenteel) in de jaarrekening bijgesteld moet worden naar een voordeel van ca. € 

20.000 (zie risico's). De noodzakelijk inzet van genoemde BOA zal per januari 2020 zeker 

doorberekend worden, waarmee het budget in 2020 naar verwachting geheel wordt 

uitgeput.  

  

 Na het tekenen van een intentieverklaring met de beoogd exploitant van de Zuileshoeve 

is het voor de voortgang noodzakelijk om expertise in te huren voor het vervaardigen van 

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante I/S

Natuur- en recreatiegebieden Hollandse Biesbosch -17.650 N

0. Productoverstijgende afwijkingen - Overhead & Treasury

- Salarislasten 12.500 N I

- Kapitaallasten - rente -11.000 V I

Subtotaal productoverstijgende afwijkingen 1.500 N 1.500 N

1. Recreatie- en Natuurgebieden

- Toezicht & handhaving -40.000 V I

- Gebouwen 24.000 N -4.000 N I

Subtotaal beheer recreatie- en natuurgebieden -16.000 N -4.000 N -12.000 V

2. Bezoekerscentrum

- Salarislasten -8.500 V I

- Inhuur uitzendkrachten balie en reserveringen 35.000 N I?

- Schoonmaakkosten 15.000 N S?

- Opbrengsten groepsruimte en schoolprogramma's -11.000 N I/S

- Opbrengsten rondvaart en verhuur 35.500 V I/S

- Kapitaallasten - afschrijving (m.n. tentoonstelling) -14.650 V ?

Subtotaal Biesboschcentrum excl. Marketing en prom. 26.850 N 24.500 N 2.350 N

3. Overige baten & lasten

- Werken derden - Nieuwe Dordtse Biesbosch -80.000 V -80.000 N I

Subtotaal overige lasten -80.000 V -80.000 N 0 N

4. Algemene dekkingsmiddelen

Index begrotingsboekjaarsubsidie 2019 PZH 9.500 V

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen 9.500 V -9.500 V S?

Mutatie reserves 13.650 N

Onttrekking bestemmingsreserve tentoonstelling -13.650 N ?

Totalen -67.650 V -63.650 N -4.000 V

I = incidenteel, S = structureel, ? Afhankelijk van besluitvorming en economisch tij. 
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aanbestedingsdocumenten, erfpacht- en huurovereenkomsten, het doen van 

bouwhistorisch onderzoek etc..  

Deze extra kosten en het bij  de baten nog ontbreken van erfpacht voor de Zuileshoeve 

doet de prognose voor Gebouwen en woningen uitkomen op € 28.000,-- (nadelig) voor 

2019 

 

2. Bezoekerscentrum 

 Er is –net als in 2018- sprake van een nadeel op schoonmaakkosten; voor 2019 bedraagt 

het nadeel naar verwachting minimaal € 7.000 en maximaal € 15.000. De uitvoering van 

het schoonmaakwerk kan beter. De aanpak hiervan wordt momenteel uitgewerkt. Dit zal 

niet resulteren in een financieel voordeel, wel in een kwaliteitsverbetering. 

 

 Er is sprake van een nadeel op inhuur voor de balie in het centrum ad. €35.000, welke 

voor een deel kan worden verklaard én gecompenseerd vanuit het budget voor p-kosten 

(de vervanging voor een medewerker uit dienst heeft twee maanden geduurd, 

tussentijds is ingehuurd). Het grootste deel van dit nadeel heeft het Biesboschcentrum 

opgelopen door meerdere langdurige zieken. Omdat altijd sprake is van een minimale 

bezetting aan de balie kan het nadeel voor 2019 niet worden ingelopen. 

 

 Als gevolg van het mooie weer (net als in 2018), maar zeker ook de mogelijkheid om 

via een webwinkel online te kunnen boeken lijkt de hoge opbrengst van met name de 

verhuur van vorig jaar te kunnen worden gecontinueerd. Het Biesboschcentrum durft 

een kleine plus te prognosticeren. De inkomsten uit de verhuur van de groepsruimte en 

voor educatie uit het programma voor scholen daarentegen lopen terug; de achtergrond 

hiervan wordt momenteel onderzocht door de per 1 juni gestarte teamleider. Het 

geprognotiseerde voordeel bedraagt per saldo € 24.500.  

 

 Het doorgeschoven investeringskrediet voor de tentoonstelling wordt in 2019 niet 

gerealiseerd, maar betrokken in de uitwerking van de revitalisering van het 

Biesboschcentrum. Hierdoor ontstaat een voordeel op de afschrijving. Er ontstaat echter 

een bijna even groot nadeel op de dekking hiervan via 'mutatie reserves'. 

 

3. Overige baten en lasten 

 Het Parkschap voert een deel van het beheer van de Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) op 

basis van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) uit, welke voor het gehele dienstjaar 

2019 zijn begroot. Doordat medio mei voor het eerst beheerkosten zijn gemaakt door 

het Parkschap bedragen de beheerkosten in dit 1e jaar naar verwachting ca. € 80.000 

minder dan begroot. De werkzaamheden worden op nacalculatiebasis doorbelast aan de 

gemeente Dordrecht, de raming is voor de Hollandse Biesbosch daarom budgetneutraal. 

4. Algemene dekkingsmiddelen 

De begrotingsboekjaarsubsidie vanuit de provincie Zuid-Holland is onverwacht geïndexeerd. 

Hierdoor ontstaat een voordeel.    

 

2. INVESTERINGSKREDIETEN EN ONDERHOUDSVOORZIENINGEN 
 

Onderhoudsvoorzieng water en oevers 

De oeverbescherming van de haven van het bezoekerscentrum en de 2e passantenhaven heeft in de 

voorzomer een schouw ondergaan. Gebleken is dat zonder een grootschalige renovatie de functie 

van genoemde oeverbeschoeiing  dit jaar zeker nog intact blijft. De voor 2019 in de 

onderhoudsvoorziening gereserveerde € 95.000 kan daarom doorgeschoven worden naar 2020. 

 



Parkschap\Bestuur en advies\Algemeen Bestuur\190930\4b  AB-Notitie Marap Hollandse Biesbosch - 4 - 

Er is voor bijna € 108.000 aan baggerwerkzaamheden 2018 doorgeschoven naar 2019 (zie de 

vastgestelde jaarrekening 2018). De eind 2018 uitgevoerde peilingen hebben duidelijk gemaakt waar 

de doorstroom- en of bevaarbaarheid van de watergangen door slibaanwas direct in gevaar komt. Na 

het uitvoeren van deze noodzakelijke baggerwerkzaamheden in 2019 resteert € 40.000 uit het 

werkbudget 2018; dit bedrag zal worden doorgeschoven naar 2020. 

De voor nu minder urgente  locaties om te baggeren zullen als afzonderlijk deelperceel in worden 

gezet bij de door de gemeente Dordrecht aan te besteden baggerwerkzaamheden in de 

winterperiode 2020/2021.  

 

De totale doorschuif voor de onderhoudsvoorziening water en oevers naar 2020 bedraagt € 135.000. 

 

Onderhoudsvoorziening rondvaart 

In 2019 was de vervanging van de accu's van diverse fluisterboten geraamd. Er is besloten om de 

motoren en/of accu's van een aantal bootjes (watermunt, fuut, meerkoet, waterkers en waterlelie) 

een jaar uit te stellen; een budget van ruim € 15.000 wordt bij jaarrekening doorgeschoven naar 

2020. Voor de hommel zal wel dit jaar aan vervanging accu's plaats vinden. 

 

3. FOLLOW UP CONTROLES EN BALANSPOSTEN 
 

Inkoop en aanbestedingsbeleid 

Het Algemeen Bestuur Parkschap NP De Biesbosch heeft in haar vergadering van 30 november 2018 

het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018 vastgesteld. In artikel 8 van dit beleid staat dat dit beleid in 

werking treedt op de dag na bekendmaking. De bekendmaking heeft per abuis niet plaatsgevonden, 

dit is begin september 2019 alsnog in gang gezet (via het JKC/SCD). 

 

Om die reden wordt het bestuur gevraagd om af te wijken van het 'oude' inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 2011 op grond van art. 7, 5e lid (wanneer aanbesteden op basis van het beleid 

niet meer doelmatig is kan daar gemotiveerd van worden afgeweken) en met ingang van 1 december 

2018 het op 30 november 2018 vastgestelde Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018 van toepassing te 

verklaren op de opdrachten van het Parkschap. Voor de motivatie hiervoor wordt verwezen naar de 

AB-notitie van 30 november 2018 om te komen tot een nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid (zie 

achtergronddocumentatie bij de vergaderstukken). 

 

Inhuur personeel Tempoteam 2019 en 2020 

De accountant heeft in haar controleverslagen 2017 en 2018 een opmerking gemaakt over de inhuur 

van personeel voor de balie en de verhuur inclusief rondvaart via Tempoteam. De nationale 

aanbestedingsrichtlijnen voor deze inhuur zijn niet nageleefd, noch lag hier een expliciet 

bestuursbesluit aan ten grondslag.  

 

Het Parkschap is nagegaan in hoeverre zij –voor de toekomst- meegenomen kan worden in de (EU-) 

aanbesteding voor dergelijke inhuur bij de Drechtsteden. Dit lijkt mogelijk, al is definitief uitsluitsel 

nog nodig. Het feit dat het inhuur van personeel voor de Hollandse Biesbosch (alleen deelnemer 

Dordrecht) betreft zal o.i. doorslaggevend zijn. De aanbesteding vindt naar verwachting medio 2020 

plaats voor de periode vanaf 1/1/2021.  

 

We vragen het bestuur een besluit om –in afwijking van het aanbestedingsbeleid- de huidige 

werkwijze met Tempoteam te continueren tot en met 2020 om vervolgens aan te sluiten bij 

(meegenomen te worden in) de nieuwe Europese aanbesteding voor de Drechtsteden.  

 

Ik verwijs u voor de keuze voor Tempoteam destijds naar het besluit dat u in 2017 nam over het 

voortzetten van de inhuur bij Tempoteam (Zie "Aanbesteding inhuur personeel Biesboschcentrum 

170407" in de achtergronddocumentatie voor de vergadering). In aanvulling op die notitie merk ik op 
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dat het onderscheid met 2A/2B diensten sinds de invoering van de (nieuwe) Aanbestedingsrichtlijnen 

resp. de Aanbestedingswet van 2014 niet meer bestaat. De inhuur die bij de Biesbosch speelt valt 

sinds die tijd gewoon onder het volledige regime. Dat betekent dat de aanbestedingsdrempels voor 

reguliere dienstenopdrachten van toepassing zijn. 

 

Motivering vpb-plicht  

Het Parkschap staat op het standpunt dat er geen sprake is van vpb-plicht. Uit 

afstemmingsgesprekken met de belastingdienst is gebleken dat dit standpunt pleitbaar is, maar de 

onderliggende motivering moet op onderdelen worden aangepast. Deze aanpassing staat in het 4e 

kwartaal van 2019 gepland. 

 

Crediteuren 

Een crediteur heeft gerekend vanaf 2017 voor  € 21.777 (incl. buitengerechtelijke kosten en rente) 

aan facturen openstaan voor de pacht van 1,91 hectare grond in de Hollandse Biesbosch. De 

crediteur maakt met enige regelmaat "kleine" bedragen over en blijft daardoor binnen de termijn 

van twee jaar in gebreke blijven van de in twee termijnen jaarlijks te betalen pachtcanon.  

Onder deze gegeven omstandigheden rest het Parkschap ondersteund door de Afdeling Financiën 

van het Servicecentrum Drechtsteden niets anders deze crediteur op alle aan haar beschikbaar 

gestelde manieren te blijven herinneren aan zijn betalingsverplichtingen. 

Door bovengenoemd betalingsgedrag is het niet mogelijk de erfpachtovereenkomst te ontbinden, dit 

mag slechts - conform het Burgerlijk Wetboek - wanneer de termijn van twee jaar wordt 

overschreden. Wel kan en zal –indien de termijn van twee jaar daadwerkelijk wordt overschreden- 

de ontbinding in gang worden gezet.  

 

N.B. Het bestuur heeft in 2015 een dergelijk besluit genomen, de erfpachter is hierop in bezwaar 

gegaan, mede op grond van een lopend vergunningaanvraag voor nieuwbouw, en is vervolgens 

overgegaan tot betaling. De vergunningaanvraag voor nieuwbouw is verlopen.   

 

4. RISICO'S, WEERSTANDSVERMOGEN EN OVERIG 

De omvang van de algemene reserve Hollandse Biesbosch bedraagt per 31/12/2018 circa 

€ 334.000 en vormt het weerstandsvermogen, naast de garantstelling door de deelnemers.  

 

De actuele risico-inschatting voor de Hollandse Biesbosch bedraagt: ca. € 108.000 en is te zien in 

onderstaande tabel.  

 

 

De risico's zijn naar beneden bijgesteld, de gemeente Dordrecht heeft met ingang van 2019 haar 

deelnemersbijdrage verhoogd met € 73.000 op jaarbasis.  

Het risico m.b.t. de dakbedekking van het Biesboschcentrum is vervallen. De sedum dakbedekking 

wordt hersteld, mede in het kader van het project Revitalisering Biesboschcentrum.  

Een BOA van de gemeente Dordrecht werkt voor de Hollandse Biesbosch 'om niet'. Dit levert een 

voordeel op in deze marap (zie de plussen en minnen in deze marap). Naar verwachting zal m.i.v. 

2020 voor de inzet van deze BOA moeten worden betaald. Hierover worden in het 3e kwartaal 

afspraken gemaakt. Er is een risico dat het Parkschap ook in 2019 moet gaan betalen.  

 

Omschrijving risico De Hollandse Biesbosch max.2019-2021 risico x kans

Cao-ontwikkeling salarislasten 57.000 42.750

Volledige doorberekening organisatiekosten Dordrecht/SCD 60.000 24.000

Doorberekening BOA gemeente Dordrecht 2e helft 2019 20.000 10.000

Ondernemersrisico Biesboschcentrum PM PM

Risico in relatie tot vennootschapsbelasting 69.000 31.050

Totalen 206.000 107.800
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Dit resulteert in een geactualiseerde weerstandsratio van 3,1 (in de begroting 2020 is een 

weerstandsratio van 2,3 gepresenteerd voor de Hollandse Biesbosch). 

 

5. BESLUITVORMING  

Ik stel u voor: 

 op grond van artikel 7, 5e lid af te wijken van het 'oude' inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011 

en m.i.v. 1 december 2018 het op 30 november 2018 vastgestelde inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 2018 van toepassing te verklaren op opdrachten die vanaf 1 december 

2018 zijn aangegaan, 

 in afwijking van het aanbestedingsbeleid de huidige werkwijze voor de inhuur van personeel via 

het TempoTeam te continueren tot en met 2020 en voor 2021 aan te sluiten bij de EU-

aanbesteding voor de Drechtsteden (door het SCD),  

 deze marap vast te stellen. 

 

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

Biesbosch d.d. 30 september 2019, 

 

de secretaris de voorzitter 

 

 

 

 

I.C.L.W. Koenraats B.C.M. Stam
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BIJLAGE: Budgetbewaking Hollandse Biesbosch t/m 31 augustus 2019 

 

 

BUDGETBEWAKING HOLLANDSE BIESBOSCH t/m AUG.2019

60560000 - PERSONEELSKOSTEN - overhead 171.604 171.604 82.496 89.108 922 922

60560010 - Treasury 0 0 0 -6 6

60560100 - Bezoekerscentrum - gebouw 161.296 10.000 171.296 93.695 77.601 26.761 26.761 16.300 -10.461

60560110 - Bezoekerscentrum - algemeen 265.829 949 266.778 229.942 36.836 45.031 45.031 34.435 -10.596

60560120 - Bezoekerscentrum - voorlichting en educatie 63.627 -10.940 52.687 6.082 46.606 13.222 13.222 3.076 -10.146

60560130 - Bezoekerscentrum - rondvaart 107.010 -1 107.009 49.449 57.560 148.856 148.856 126.328 -22.528

60560140 - Bezoekerscentrum - verhuur 121.497 65.645 187.142 104.428 82.714 169.347 65.653 235.000 229.962 -5.038

60560150 - Bezoekerscentrum Marketing 139.200 40.000 179.200 100.097 79.103 739 739

60560160 - Ondernemend Bezoekerscentrum 75.000 75.000 -6.044 81.044 75.000 75.000 40.000 -35.000

60560210 - Groen 501.795 501.795 213.680 288.115 19.916 19.916 24.198 4.282

60560220 - Infrastructuur 111.071 111.071 93.176 17.895 4.457 4.457 4.039 -418

60560230 - Receatieve Voorzieningen 26.395 26.395 17.459 8.936

60560240 - Administratie en Beheer 50.741 50.741 26.237 24.504 15 15

60560250 - Water en Oevers 131.625 131.625 122.964 8.661 4.928 4.928 2.489 -2.439

60560260 - Toezicht en handhaving 137.032 137.032 60.928 76.104 7.500 7.500 14.097 6.597

60560270 - Recreatie - objecten 101.833 101.833 52.551 -49.282

60560280 - Gebouwen en woningen 134.356 134.356 97.927 36.429 71.246 71.246 45.135 -26.111

60560290 - Werk voor derden / doorberekende kosten 25.000 25.000 19.679 5.321 25.000 25.000 18.131 -6.869

60560291 - Werk voor derden - Nieuwe Dordtse Biesbosch 227.170 227.170 8.645 218.525 257.170 257.170 15.000 -242.170

60560300 - Deelnemersbijdrage Hollandse Biesbosch 241.087 -8.252 232.835 232.835 1.185.321 104.748 1.290.069 645.035 -645.035

60560310 - Bijdr. voormalige deelnemers Hollandse Biesbosch 464.930 464.930 474.481 9.551

60560399 - Mutatie reserves Hollandse Biesbosch 18.333 18.333 18.333 89.150 -73.000 16.150 -16.150

TOTAAL 2.634.668 172.401 2.807.069 1.320.833 1.486.236 2.634.668 172.401 2.807.069 1.746.933 -1.060.136

investeringskrediet

70560301 - Aanschaf fluisterboten 22.500 22.500 18.825 3.675

mutatie reserves

80100056 - Algemene reserve HB 73.000 -73.000 0 0

80300056 - Reserve donaties HB 2.500 2.500 2.500

80301056 - Reserve tentoonstelling HB 13.650 13.650 13.650 18.333 18.333 -18.333

onderhoudsvoorzieningen

89420056 - Onderhoudsfonds gras-ruigte en rietvegetatie 5.300 5.300 0 5.300 11.964 11.964 11.964 0

89421056 - Onderhoudsfonds infrastructuur 15.700 15.700 8.426 7.274 35.084 35.084 35.084 0

89422056 - Onderhoudsfonds recreatieve voorzieningen 2.000 2.000 1.679 321 7.454 7.454 7.454 0

89423056 - Onderhoudsfonds waterwegen 120.300 120.300 21.204 99.096 95.894 95.894 95.894 0

89424056 - Onderhoudsfonds gebouwen 31.300 31.300 2.279 29.021 45.263 45.263 45.263 0

89426010 - Onderhoudsfonds ecolodge 2.267 2.267 2.267 0

89428056 - Groot onderhoud vloot 18.000 18.000 2.064 15.936 9.825 9.825 9.825 0

89429056 - Groot onderhoud Castor 1.200 1.200 1.200 0

U I T G A V E N I N K O M S T E N

Grootboeknummer Begroting

primitief

2019

Begroting

wijziging

2019

Begroting

2019

Werkelijk

2019

Restant

2019

Begroting

primitief

2019

Begroting

wijziging

2019

Begroting

2019

Werkelijk

2019

Restant
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Vergadernotitie 
voor het Algemeen Bestuur d.d. 30 september 2019 

 
Onderwerp  
Accountantscontrole 2019 
 

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.  

 

Voor de jaarrekening 2018 is gevraagd om specifieke aandacht te geven aan de splitsing 

van de algemene reserve in een deel 'Parkschap' en een deel 'Hollandse Biesbosch', het 

contractenregister vanwege de verplichtingen van het Parkschap en subsidies. Voor de 

bevindingen hieromtrent verwijs ik u naar het controleverslag 2018 (te raadplegen 

stukken).  

 

Kunt u aangeven of u voor 2019 ook specifieke aandachtspunten voor de 

accountantscontrole wilt meegeven aan de accountant? 

 

Ik wil u waarschijnlijk ten overvloede het volgende in herinnering brengen: 

Op 5 oktober 2018 heeft u besloten tot het opnieuw laten uitvoeren van de 

accountantscontrole voor 2018 (en in principe ook voor 2019) door Verstegen 

accountants & adviseurs, in afwijking van de controleverordening die de benoeming van 

de accountant voor een periode van 5 jaar (via aanbesteding) vereist. Dit vanwege de 

ingrijpende veranderingsperiode die aanstaande is.  

Het Parkschap zal Verstegen accountants & adviseurs voor 2019 opnieuw opdracht 

verlenen. 

 

Vaststellen controleprotocol 2019  

Ik vraag u het controleprotocol accountantscontrole 2019 (zie bijlage) voor de 

accountantscontrole op de jaarrekening van het Parkschap vast te stellen.  

De belangrijkste wijziging ten opzichte van 2018 betreft het door het AB op 30 november 

2018 vastgestelde nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018. 

 

Besluit 

Het controleprotocol voor de accountantscontrole 2019 vast te stellen. 

 

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

Park De Biesbosch d.d. 30 september 2019 

 

de secretaris    de voorzitter 

 

 

 

I.C.L.W. (Ingrid) Koenraats  B.C.M. (Marco) Stam 

Agendapunt 

5. 
datum 
29 augustus 2019 

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 2019 
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 2019 is net als de jaarrekeningcontrole 2017 en 2018 een 

aanvulling op deze opdracht, waartoe het bestuur op 5 oktober 2018 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 2019 en daarmede tevens het financieel 
beheer over het jaar 2019 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 2019 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 

2019. 
 

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; 

 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); 
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 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: 

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 

                                            
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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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 2018. 
 

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 2019 van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch betekenen boven-
genoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa € 28.000 en 
een totaal van onzekerheden van circa € 84.000 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 rechtmatigheidscriteria 

 
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen negen rechtmatigheidscriteria 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 rechtmatigheidscriteria: 
 
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 rechtmatigheidscriteria 
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 
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. 
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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 
aan het begrip rechtmatigheid, kan de accountant geen onderzoek uitvoeren naar de rechtma-

tigheid van baten, lasten en balansmutaties (zie ook paragraaf Controleverklaring). 

 

                                            
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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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 2019 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) 
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.  
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- 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 2019 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 

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 

                                            
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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(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   
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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 2019 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, gewijzigd per 1-1-2018.  
 
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 
2018, voor tot 1 december 2018 
verleende opdrachten gold het 
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 



10 Te raadplegen stukken

1 Te raadplegen; Inkoop- en aanbestedingsbeleid - AB notitie wijziging 2018.pdf 









1 Te raadplegen; Accountantsverslag 2018.pdf 
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Verstegen accountants en adviseurs GR Parkschap accountantsverslag 2018 Pagina 2

Aan het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Postbus 8
3300 AA  DORDRECHT

Dordrecht, 27 maart 2019

Ref.: 379/JSCH/AK

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Overeenkomstig de door u verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening van de Gemeenschappelijke
Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (hierna GR Parkschap) te Dordrecht gecontroleerd. In
deze rapportage brengen wij verslag aan u uit over onze bevindingen. Het is de verantwoordelijkheid van
het dagelijks bestuur de jaarrekening op te maken in overeenstemming met het Besluit begroting
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) en de daarop berustende bepalingen. Het is onze
verantwoordelijkheid een controleverklaring bij de jaarrekening te verstrekken.

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden, het op 30 november 2018 door het algemeen bestuur vastgestelde
controleprotocol inclusief normenkader voor financiële rechtmatigheid en het Controleprotocol WNT. De
planning en uitvoering van onze controle is voornamelijk gericht op (ontleend aan Controlestandaard 200
Algehele doelstellingen van een controle):

het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang die het gevolg
is van fraude of van fouten, op basis van inzicht in GR Parkschap en haar omgeving, met inbegrip
van de interne beheersing van GR Parkschap;

het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie over de vraag of er afwijkingen
van materieel belang bestaan, door het opzetten en implementeren van passende manieren van
inspelen op de ingeschatte risico’s;

het vormen van een oordeel over de financiële overzichten op basis van conclusies die uit de
verkregen controle-informatie worden getrokken.
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In de controleverklaring brengen wij tot uitdrukking of naar ons oordeel:

de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen
per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 van de GR Parkschap in overeenstemming
met het BBV;

de jaarrekening voldoet aan de WNT-eisen, zoals opgenomen in de WNT en de daarop berustende
bepalingen;

de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van
financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, voor zover
daarvan in het controleprotocol toetsing wordt verlangd; en

het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Wij zijn voornemens een goedkeurende controleverklaring af te geven bij de jaarrekening 2018 onder het
voorbehoud dat deze jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. In het geval
dat het algemeen bestuur de jaarrekening niet ongewijzigd vaststelt, verzoeken wij u om contact met ons
op te nemen over de dan ontstane situatie.

Wij vertrouwen erop u met dit verslag voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid om het
nader bij u toe te lichten.

Hoogachtend,

drs. J. de Groot RA MPA
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1. Controlebevindingen jaarverslaggeving

1.1. Algemeen

Stand van zaken c ontrole

Wij zijn voornemen een goedkeurende controleverklaring af te geven bij de
jaarrekening 2018. De controle is volgens afspraken uitgevoerd in maart 2019. Bij
de uitvoering was sprake van een goede samenwerking met de organisatie. De
werkafspraken waren bij de start van de controle volledig opgeleverd en onze
vragen naar aanleiding van de controle zijn snel en adequaat beantwoord.

In dit accountantsverslag is de managementletter geïntegreerd. Om die reden zijn
in dit verslag onze observaties bij de interne beheersing opgenomen.

Regelgeving

De jaarrekening 2018 van GR Parkschap is opgesteld in overeenstemming met het
Besluit begroting verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT).

Belangrijke ontwikkelingen en achtergronden met betrekking tot de posten in de
jaarrekening zijn duidelijk en volledig toegelicht in de jaarrekening.

1.2. Interne beheersing

Algemeen

Vanuit onze controleopdracht hebben wij aandacht besteed aan de kwaliteit van
de interne beheersingsmaatregelen die een directe relatie hebben met de
jaarrekening van GR Parkschap. Deze interne beheersingsmaatregelen zijn voor-
namelijk ingebed in de volgende processen:

· Planning- en controlcyclus

· Beheersing opbrengsten

· Personeels- en salarisadministratie

· Inkopen en betalingsverkeer

Planning-  en controlcyclus

De basis voor de sturing op de financiële resultaten wordt gevormd door de
begroting en managementinformatie. Gegeven de aard en omvang van de
organisatie van GR Parkschap zijn wij van mening dat deze van toereikend niveau
zijn.

De jaarstukken van de Biesbosch geven een uitgebreid en compleet beeld van
GR Parkschap en voldoen aan de eisen van het BBV.
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Aanbestedingen

Bij de uitvoering van onze controle hebben wij getoetst of de nationale- en
Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn nageleefd. Hierbij merken wij het
volgende op:

Tijdens de controle is vastgesteld dat de nationale aanbestedingsrichtlijnen niet
zijn nageleefd bij een inhuurcontract. Ook ligt hier geen expliciet besluit van het
bestuur aan ten grondslag die het niet naleven van de nationale aanbestedings-
richtlijnen zou rechtvaardigen. Dit betreft de inhuur via ‘Tempo team’ met een
opdrachtwaarde van circa € 160.000. Wij merken dit aan als formele
rechtmatigheidsfout. Dergelijke fouten wegen niet mee in onze oordeelsvorming,
maar moeten wel worden gerapporteerd in het accountantsverslag.

1.3. Jaarreken ingcontrole

Financiële pos it ie

Het totaal saldo van lasten en baten van uw gemeenschappelijke regeling
bedraagt € 1.675 negatief ten opzichte van een begroot saldo van € 75.826
negatief. Het begroot en gerealiseerd resultaat (na reservemutaties) bedraagt
€ 0. De grootste afwijking in het saldo van lasten en baten is verklaarbaar doordat
de geraamde uitgaven en inkomsten voor het Ondernemend Biesboschcentrum
niet zijn gerealiseerd voor per saldo € 75.000 (€ 150.000 uitgaven en € 75.000
inkomsten).

Reserve en weerstandsvermogen

De reserves van uw gemeenschappelijke regeling zijn in 2018 met een bedrag van
€ 1.675 afgenomen. Dit komt overeen met het saldo van lasten en baten. De
omvang van de reserves bedraagt ultimo 2018 € 841.000 33% van het
balanstotaal (2017: eveneens 33% van het balanstotaal). Hiervan is € 405.000 niet
gelabeld als bestemmingsreserve. In de paragraaf “Weerstandsvermogen en
risicobeheersing” zijn diverse risico’s benoemd die van materiële betekenis
kunnen zijn voor het balanstotaal of de financiële positie van uw
gemeenschappelijke regeling. De gewogen risico’s bedragen € 139.500 (2017
€ 610.900). Het saldo van de algemene reserve is daarmee toereikend om de
gewogen risico’s te kunnen afdekken.

De gewogen risico’s zijn lager dan 2017. Dit is veroorzaakt doordat het risico op
de verdienmodellen van € 485.000 niet meer is opgenomen in 2018. “Reken-
technisch” bezien, is dit weliswaar juist, maar het geeft tevens aan dat de
geformuleerde modellen niet de beoogde inkomensstromen hebben
gegenereerd. Door het wegvallen van de verdienmodellen staat het Parkschap
voor de opgave om alternatieve geldstromen te vinden ter dekking van de
exploitatie. In de inleiding van de jaarstukken is vermeld dat dit nog niet is
geregeld. Ons advies op dit punt is om het realiteitsgehalte van de afgelopen
jaren (nogmaals) kritisch te bezien en parallel daaraan een fundamentele
begrotingsdiscussie te voeren om exploitatie en financiering structureel op orde
te krijgen vanuit alleen de geldstromen vanuit de diverse betrokken overheden.
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Onderhoudsvoorziening

In de jaarrekening zijn, net als voorgaand jaar, diverse voorzieningen gevormd
voor groot onderhoud. Wij hebben vastgesteld dat het interne proces van
totstandkoming van deze schattingsposten deugdelijk is en de veronderstellingen
lijken ons plausibel. Daarom mag worden verondersteld dat de voorzieningen
toereikend zijn voor de uitgaven in de komende jaren.

Fiscale  posit ie

GR Parkschap heeft het standpunt ingenomen dat er geen sprake is van vpb-
plicht. Uit afstemmingsgesprekken met de belastingdienst is gebleken dat dit
standpunt pleitbaar is, maar de onderliggende motivering moet op onderdelen
worden aangepast. Wij hebben begrepen dat uw organisatie voornemens is de
motivering van het vpb-standpunt in 2019 aan te passen.

1.4. Aandachtspunten jaarrekeningcontrole

Voorafgaand aan onze controle heeft het bestuur via de controller
aandachtspunten meegegeven voor de controle. In deze paragraaf rapporteren
wij hierover.

Reservevorming

In 2018 is onderscheid gemaakt binnen de algemene reserve tussen een
algemene reserve ‘Parkschap’ en een algemene reserve ‘Hollandse Biesbosch’.
Wij hebben kennisgenomen van de onderbouwing en het bestuursbesluit die aan
deze splitsing ten grondslag liggen en hieruit zijn geen bijzonderheden gebleken.
Uitgangspunt voor de onderverdeling is de jaarrekening 2014 waarin de
algemene reserve gesplitst was opgenomen en de resultaten in opvolgende jaren
per compartiment.

Niet u it de balans bl ijkende verplicht ingen

In onze controle is specifiek aandacht besteed aan de juistheid én volledigheid
van de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’. Hiervoor is kennisgenomen
van de bestuursnotulen, is nagegaan of er sprake is van juridische kosten die
mogelijk wijzen op lopende juridische procedures en is navraag gedaan bij het
management. Verder is vanuit de detailcontroles op de kosten en investeringen
getoetst of sprake is van materiële meerjarige verplichtingen die opgenomen
zouden moeten worden onder de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’. Uit
deze controles zijn geen bijzonderheden gebleken.
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Subs idies

In de jaarrekening zijn subsidieopbrengsten ingerekend. In de controle is getoetst
of de verantwoorde subsidiabele uitgaven juist en rechtmatig zijn en of is voldaan
aan de gestelde eisen in de beschikkingen. Er is vastgesteld dat de
subsidieposities onder de overlopende activa en passiva juist en volledig zijn.
Hierbij merken wij wel op dat voor een enkele subsidie een aparte
subsidieverantwoording nodig is. Deze subsidieverantwoording moet nog
worden opgesteld en gecontroleerd. De controletolerantie voor deze
subsidiecontrole is lager dan de controletolerantie voor de jaarrekening en dat
wil zeggen dat de controle met een hogere mate van detail moet worden
uitgevoerd. Het is hierdoor mogelijk dat er fouten worden geconstateerd die bij
de jaarrekeningcontrole zelf onopgemerkt zijn gebleven.

2. Overige onderwerpen

2.1. Naleving wet-  en regelgev ing

Bij onze controle van de jaarrekening houden wij rekening met het risico van
materiële fouten als gevolg van het niet naleven van wet- en regelgeving. Met
name richten wij ons daarbij op het Besluit begroting verantwoording provincies
en gemeenten (BBV) en voor de rechtmatigheid van de totstandkoming van baten
en lasten en balansmutaties op het door het algemeen bestuur vastgestelde
normenkader voor financiële rechtmatigheid. Onze controle heeft geen relevante
afwijkingen van wet- en regelgeving aan het licht gebracht.

Het betrekken van de naleving van wet- en regelgeving bij onze controle-
werkzaamheden is overigens gebaseerd op onze beroepsregels, in het bijzonder
hoofdstuk 250 van de Controle- en Overige Standaarden, waaruit wij citeren: “De
accountant dient (…) de controle op te zetten en uit te voeren met een
professioneel-kritische instelling voor omstandigheden en gebeurtenissen die
twijfel oproepen omtrent de vraag of de entiteit zich houdt aan wet- en
regelgeving” en “Echter kan niet worden verwacht dat een controleopdracht zal
leiden tot ontdekking van overtredingen van alle wet- en regelgeving.”

2.2. Automatisering

Volgens artikel 393, lid 4, BW 2 dienen wij in ons accountantsverslag onze
bevindingen te rapporteren aangaande de betrouwbaarheid en continuïteit van
de geautomatiseerde gegevensverwerking. Onze beoordeling van de geauto-
matiseerde gegevensverwerking binnen GR Parkschap, voor zover noodzakelijk
voor de jaarrekeningcontrole, heeft geen bevindingen opgeleverd die in dit kader
dienen te worden gerapporteerd.
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2.3. Frauderisicobeheers ing

Ingevolge onze beroepsregels, in het bijzonder hoofdstuk 240 van de Controle-
en Overige Standaarden, dient de accountant bij de controle van de jaarrekening
een aantal specifiek genoemde procedures uit te voeren, gericht op het risico van
fraude. Door de GR Parkschap is de frauderisicoanalyse geactualiseerd.

Bij onze controle van de jaarrekening 2018 hebben wij geen aanwijzingen van
fraude verkregen die wij op grond van deze regels aan u zouden moeten melden.

3. Onafhankelijkheid

Het waken voor onze onafhankelijkheid is primair onze eigen (vaktechnische)
verantwoordelijkheid. Aanvullend daarop rapporteren wij u jaarlijks – voor uw
beoordeling van onze onafhankelijkheid – de werkzaamheden die door ons zijn
verricht naast het controleren van financiële verantwoordingen en het
uitoefenen van onze natuurlijke adviesfunctie.

Met betrekking tot het verslagjaar 2018 hebben wij geen andere werkzaamheden
voor u uitgevoerd.

4. Slot

Wij vertrouwen erop u met dit accountantsverslag voldoende te hebben
geïnformeerd
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