
Ons kenmerk: 2015. Aan de leden van het Algemeen Bestuur van 
GR Havenschap Groningen Seaports Onderwerp: Agenda AB vergadering 

d.d. 18 december 2015

Delfzijl,  27 november 2015

 Geachte AB-leden,

Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit voor het bijwonen van een vergadering van het 
Algemeen Bestuur van Groningen Seaports, die zal worden gehouden op 
vrijdag 18 december a.s. om 9.30 uur op het kantoor van Groningen Seaports te Delfzijl.                      
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 

1. Opening

2. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken
a. Aandeelhoudersstrategie
b. Aanpassing GR n.a.v. Wijziging Wgr                                               (bijlage).                                           
c. Vergaderschema 2016                                                                     (bijlage)
d. André Bruijn Havenmeester van het jaar.                                                       

3. Verslag van de vergadering van 1 oktober 2015 
Ter vaststelling.                                                                                     (bijlage)

4. GR-zaken 
a. Uitstel Lange Termijn Financiering                                                   (bijlage)             
b. Opstellen jaarrekening GR 2015 en begroting GR                           (bijlage)
c. Accountantscontrole en programma van eisen jaarrekening 2015  (bijlage
d. Benoeming secretaris en beëindiging huidige secretaris                 (bijlage)

5. Rondvraag

6. Sluiting

Met vriendelijke groet,
  GR Havenschap GRONINGEN SEAPORTS 

A.A. Swart 
Secretaris 



GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING "HAVENSCHAP GRONINGEN SEAPORTS" 
 
 
 
De raden van de gemeenten Delfzijl en Eemsmond, en provinciale staten van de provincie Groningen;  
 
 
NEMEN IN AANMERKING: 
 

a. In 1989 is getroffen de gemeenschappelijke regeling Havenschap 
Delfzijl/Eemshaven; 

b. De provincie Groningen en de gemeenten Delfzijl en Eemsmond wensen thans dat, voor zover 
het niet betreft op het openbaar lichaam Havenschap Groningen Seaports rustende publieke 
taken in verband met het nautisch beheer, de scheepvaart, de havens en de vaarwegen, te 
komen tot een verzelfstandiging van de activiteiten binnen het verband van de 
gemeenschappelijke regeling en het openbaar lichaam Havenschap Groningen Seaports, 
waarbij de exploitatie en het beheer van de havens en de bijbehorende industrieterreinen 
zoveel als mogelijk zullen worden verricht door een daartoe op te richten naamloze 
vennootschap: Groningen Seaports N.V.; 

c. Het openbaar lichaam Havenschap Groningen Seaports wil zich daarbij in het vervolg beperken 
tot het (doen) uitoefenen van de publieke taken, alsmede tot het oprichten, het zijn van 
aandeelhouder en het vervullen van het aandeelhouderschap in de met het oog op de haven en 
bijbehorende industrieterreinen opgerichte en op te richten privaatrechtelijke rechtspersonen, 
waaronder begrepen Groningen Seaports NV., alsmede het binnen de grenzen van de in 
verband daarmee te sluiten overeenkomsten financieel faciliteren daarvan; 

d. Sedert het treffen van de regeling is een aantal toepasselijke wettelijke bepalingen gewijzigd, 
zodat ook om die reden de gemeenschappelijke regeling aanpassing behoeft; 

e. Het is gewenst dat ook de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
Eemsmond en Delfzijl en gedeputeerde staten van de provincie Groningen als deelnemer; 

 
 
BESLUITEN: 
 
de gemeenschappelijke regeling Havenschap Delfzijl/Eemshaven te wijzigen, zodat deze bij toetreding 
van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eemsmond en Delfzijl en 
gedeputeerde staten van de provincie Groningen als volgt komt luiden: 
 
 
 
§ 1  ALGEMENE BEPALINGEN  
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
 
1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: 

- het algemeen bestuur:  het bestuur als bedoeld in artikel 8; 
- het beheersgebied:   de gebieden aangeduid in artikel 6.2; 
- de colleges:  de colleges van burgemeester en wethouders van de 

gemeenten Delfzijl en Eemsmond en het college van 
gedeputeerde staten van de provincie Groningen; 

- het dagelijks bestuur:   het bestuur als bedoeld in artikel 17; 
- de deelnemers:  de raden, de staten en de colleges, alsmede, voor zover 

volgend uit de Wet of daarop blijkens de tekst van de regeling 
wordt gedoeld, de gemeenten en de provincie;  

- de gemeenten:  de gemeenten Delfzijl en Eemsmond; 
- de GR:    het openbaar lichaam Havenschap Groningen Seaports 
- Groningen Seaports NV:  de naamloze vennootschap Groningen Seaports N.V.; 
- de provincie:    de provincie Groningen; 
- de raden:  de raad van de gemeente Delfzijl en de raad van de gemeente 

Eemsmond;  
- de regeling:    deze gewijzigde gemeenschappelijke regeling; 



- de staten:    provinciale staten van de provincie Groningen;  
- de Wet:    de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 
 
Artikel 2. Openbaar lichaam 
 
2.1  De deelnemers hebben de regeling getroffen. 
 
2.2  Er is een openbaar lichaam, als bedoeld in de Wet, genaamd: Havenschap Groningen 
  Seaports; het is gevestigd te Delfzijl. 
 
 
Artikel 3. Duur 
 
3.1  De regeling is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
 
 
§ 2  DOELSTELLING EN TAKEN; BEHEERSGEBIED  
 
Artikel 4 
 
4.1  De GR heeft ten doel: 

1.  het vervullen van de publieke taken in verband met het nautisch beheer, de 
scheepvaart, de havens en de vaarwegen in het beheersgebied; 

2.  het bevorderen van de verdere ontwikkeling en het gebruik van de havens en de daarbij 
behorende industrieterreinen gelegen in de gemeente Delfzijl en van de Eemshaven en 
de daarbij behorende industrieterreinen gelegen in de gemeente Eemsmond, mede 
teneinde 

3.  daardoor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de provincie Groningen te 
bevorderen. 

  
4.2  Ter uitvoering van het in artikel 4.1 omschreven doel heeft de GR tot taak: 

1.  het uitvoeren van alle op haar rustende publiekrechtelijke taken waaronder die welke 
verband houden met het nautisch beheer, voor zover verband houdende met de havens 
in het beheersgebied, voor zover die publiekrechtelijke taken niet, al dan niet 
rechtstreeks, aan (personen aangesteld bij) Groningen Seaports NV opgedragen 
mochten zijn of worden; en 

2.  het oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen, in het bijzonder in 
Groningen Seaports NV, die als doelstelling heeft de exploitatie en het op 
privaatrechtelijke wijze (doen) uitvoeren van de ondernemingsgerichte activiteiten in de 
meest ruime zin van het woord van de in artikel 4.1 genoemde havens en daarbij 
behorende industrieterreinen. 

3.  het bevorderen van de financiering van Groningen Seaports N.V., zolang het algemeen 
bestuur dat noodzakelijk acht. 

 
4.3  Aan de GR zijn en worden hierbij, door de deelnemers, ieder voor zover het hun bevoegdheden 

betreft, de bevoegdheden overgedragen, die zij hebben en die ter uitvoering van haar in artikel 
4.2 onder 1 omschreven taken nodig zijn, in het bijzonder: 
1.  de publiekrechtelijke bevoegdheden in verband met het nautisch beheer, de 

scheepvaart, de havens en de vaarwegen, voor zover berustend bij de deelnemers, 
zoals die op grond van de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de 
Wrakkenwet, het Loodsplichtbesluit 1995, het Voorschriftenbesluit Registerloodsen, de 
Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen 
met zeeschepen (RVGZ), de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Waterstaatswet, de 
Havenbeveiligingswet en het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen 
scheepvaart, alsmede andere regelingen de scheepvaart en scheepvaartladingen 
betreffende en wel voor zover betrekking hebbende op het beheersgebied; alsmede 

2.  de bevoegdheid terzake (belasting)verordeningen te maken, ook voor zover op 
overtreding daarvan straf gesteld wordt; alsmede 



3.  de bevoegdheid tot opleggen van heffingen of belastingen terzake de taken en/of 
bevoegdheden genoemd in artikel 4.3. onder 1 

 
4.4  Tot de aan de GR overgedragen taken en bevoegdheden horen uitdrukkelijk niet die op grond 

van de Wegenwet en publiekrechtelijke taken en bevoegdheden in verband met de riolering en 
het baggeren. 

 
4.5  Het algemeen bestuur kan, met instemming van de deelnemers, besluiten dat verandering wordt  

gebracht in de aan de GR overgedragen bevoegdheden.  
Van die instemming dienen de deelnemers vooraf schriftelijk blijk te geven.  
 

 
Artikel 5 
 
5.1  De GR tracht het in artikel 4.1 genoemde doel, behalve door de uitvoering van haar in artikel 4 

genoemde taken, te bereiken met alle middelen rechtens. 
 
 
Artikel 6 
 
6.1  De in de artikelen 4.2 en 4.3 bedoelde taken en bevoegdheden worden uitgeoefend en zullen 

worden uitgeoefend over het beheersgebied. 
 
6.2  Het beheersgebied is aangegeven op de bij de regeling behorende en vastgestelde kaart(en).  
 
6.3  Voor zover aansluitend aan het beheergebied, direct of indirect, door Groningen Seaports NV 

andere terreinen en/of water geëxploiteerd zullen worden als haven, industrieterreinen en 
bijbehorende voorzieningen, stellen de deelnemers reeds thans vast dat het beheersgebied 
alsdan zal kunnen worden uitgebreid tot die terreinen en/of water. 

 
 
 
§ 3  HET ALGEMEEN BESTUUR 
 
Artikel 7 
 
7.1  Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van de regeling en telt twaalf (12) leden. 
 
7.2  Bij ontstentenis van een lid kan dat lid vervangen worden door een plaatsvervangend lid, dat is 

aangewezen door de raad respectievelijk de staten die het te vervangen lid benoemd heeft. 
 
 
Artikel 8 
 
8.1  De staten wijzen uit hun midden en uit het college van gedeputeerde staten vier (4) leden aan 

om zitting te nemen in het algemeen bestuur. 
Tenminste twee (2) van de aan te wijzen leden maken deel uit van het college van 
gedeputeerde staten. 
 

8.2  De raad van de gemeente Delfzijl wijst uit zijn midden en uit het college van burgemeester en 
wethouders vier (4) leden aan om zitting te nemen in het algemeen bestuur. 
Tenminste twee (2) van de aan te wijzen leden maken deel uit van het college van 
burgemeester en wethouders. 
 

8.3  De raad van de gemeente Eemsmond wijst uit zijn midden en uit het college van burgemeester 
en wethouders vier (4) leden aan om zitting te nemen in het algemeen bestuur. 
Tenminste twee (2) van de aan te wijzen leden maken deel uit van het college van 
burgemeester en wethouders. 

 
 



Artikel 9 
 
9.1  De staten wijzen uit hun midden en uit het college van gedeputeerde staten twee (2) 

plaatsvervangende leden voor het algemeen bestuur aan. 
Tenminste één (1) van de aan te wijzen plaatsvervangende leden maakt deel uit van het college 
van gedeputeerde staten. 
 

9.2  De raad van de gemeente Delfzijl wijst uit zijn midden en uit het college van burgemeester en 
wethouders twee (2) plaatsvervangende leden voor het algemeen bestuur aan. 
Tenminste één (1) van de aan te wijzen plaatsvervangende leden maakt deel uit van het college 
van burgemeester en wethouders. 
 

9.3  De raad van de gemeente Eemsmond wijst uit zijn midden en uit het college van burgemeester 
en wethouders twee (2) plaatsvervangende leden voor het algemeen bestuur aan. 
Tenminste één (1) van de aan te wijzen plaatsvervangende leden maakt deel uit van het college 
van burgemeester en wethouders. 

 
 
Artikel 10 
 
10.1  De aanwijzing, als bedoeld in de artikelen 8 en 9, geschiedt zo spoedig mogelijk, doch in elk  

geval binnen dertien (13) weken na installatie van een nieuwe raad of nieuwe staten, althans,   
  voorzover niet binnen negen (9) weken na de installatie een nieuw college wethouders of een 

nieuw college van gedeputeerde staten is gevormd, binnen zes (6) weken nadat dat alsnog is 
gebeurd. Aftredende leden kunnen opnieuw worden benoem  

 
10.2  De leden worden aangewezen voor een periode, gelijk aan de zittingsduur van de raad of de  

staten door wie zij aangewezen zijn. 
 
 
Artikel 11 
 
11.1  Een lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde door een schriftelijke mededeling aan het  

dagelijks bestuur ontslag nemen. 
 
11.2  Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt ook door het verloop van de periode als  

bedoeld in artikel 10.2 en voorts op het moment dat de raad of de staten, die het lid hebben 
aangewezen, het vertrouwen van iemand als lid van het algemeen bestuur heeft opgezegd, of 
op het moment dat iemands lidmaatschap van de raad, de staten of enig college eindigt.  

 
11.3  De betrokken raad of de staten voorziet zo spoedig mogelijk in een tussentijdse vacature, doch 

uiterlijk binnen zes (6) weken na het ontstaan daarvan.  
Het lid dat ontslag neemt als bedoeld in artikel 11.1 als lid van het algemeen bestuur blijft lid van 
het algemeen bestuur tot zijn opvolger zijn benoeming heeft aanvaard. 

 
 
Artikel 12 
 
12.1  Ten aanzien van plaatsvervangende leden zijn de artikelen 10 en 11 van overeenkomstige 

toepassing. 
 
 
Artikel 13 
 
13.1  In het algemeen bestuur hebben de leden aangewezen door de staten, de raad van de 

gemeente Delfzijl en de raad van de gemeente Eemsmond ieder respectievelijk drie (3), twee 
(2) stemmen en één (1) stem. Het maximum uit te brengen aantal stemmen is mitsdien 
vierentwintig (24). 

 
 



Artikel 14  
 
14.1  Er kunnen alleen rechtsgeldige besluiten worden genomen in een vergadering van het 

algemeen bestuur indien:  
1. ten minste meer dan de helft van het aantal leden, al dan niet zijnde plaatsvervangende 

leden vertegenwoordigd zijn, en  
2.  door hen ten minste dertien (13) stemmen uitgebracht kunnen worden.  

 
14.2  Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt volstrekte meerderheid vereist van 

het aantal rechtsgeldig uitgebrachte stemmen.  
 
 
Artikel 15: bevoegdheden. 
 
15.1  Het algemeen bestuur is met inachtneming van het bepaalde in de Wet en het overigens 

bepaalde in de regeling bevoegd tot alle daden van regeling en bestuur, nodig voor de 
behartiging van het belang van de regeling en de uitvoering van de taken van de GR. 

 
15.2  Het algemeen bestuur stelt reglementen vast voor de orde en de huishouding van de GR en zijn 

organen, met inachtneming van de Wet en de regeling. 
 

15.3  Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden overdragen met 
uitzondering van: 
1.  het vaststellen en wijzigen van de begroting; 
2.  het vaststellen van de rekening; 
3.  het vaststellen van verordeningen op overtreding waarvan straf is gesteld; en 
4.  het vaststellen van regels met betrekking tot de controle op het geldelijke beheer en de 

boekhouding. 
 

15.4  Het algemeen bestuur beslist over de wijze waarop door de voorzitter het stemrecht op de 
aandelen in Groningen Seaports NV zal worden uitgeoefend. Besluiten over de uitoefening van 
het stemrecht in verband met het aantal, de aanbeveling, benoeming of voordracht door de GR 
van een commissaris in Groningen Seaports NV en al hetgeen overigens ter besluitvorming van 
de algemene vergadering van Groningen Seaports NV is aangaande een commissaris in 
Groningen Seaports NV en de raad van commissarissen in Groningen Seaports NV, en 
besluiten tot wijziging van de statuten van Groningen Seaports NV of ontbinding van Groningen 
Seaports NV kunnen, in aanvulling op het bepaalde artikel 14.2, uitsluitend genomen worden 
indien tenminste respectievelijk een (1) lid dat benoemd is volgens artikel 8.1, artikel 8.2 en 8.3 
voor een daartoe strekkend besluit stemt. 

 
 
Artikel 16 
 
16.1  Het algemeen bestuur stelt zo zij dat in het belang van de in artikel 4.2 omschreven taken nodig 

oordeelt, verordeningen vast. Op overtreding van deze verordeningen kan daarbij straf worden 
gesteld. 

 
16.2  Het algemeen bestuur kan in deze verordeningen het dagelijks bestuur bevoegd verklaren 

nadere regelen te stellen nopens bepaalde in de verordening aangewezen onderwerpen. 
 
 
 
§ 4  HET DAGELIJKS BESTUUR 
 
Artikel 17   
 
17.1  Het dagelijks bestuur bestaat uit:  

1.  de voorzitter, op de wijze als bepaald in artikel 24 aangewezen;  
2.  twee (2) andere leden, op de wijze als bepaald in artikel 19.1 aangewezen.  

 



 
Artikel 18  
 
18.1  Leden van het dagelijks bestuur kunnen slechts zijn leden van het algemeen bestuur. Bij  

het einde van het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt het lidmaatschap van het 
dagelijks bestuur. 

  
 
Artikel 19  
 
19.1  Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden op voordracht van de desbetreffende raad als lid van 

het dagelijks bestuur aan:  
1.  één (1) lid dat deel uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Delfzijl, en 
2.  één (1) lid dat deel uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Eemsmond. 
 

19.2  Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden op voordracht van respectievelijk de raden en staten 
voor ieder lid van het dagelijks bestuur een plaatsvervanger aan.  
Het plaatsvervangende lid kan slechts het lid vervangen dat deel uit maakt van hetzelfde college 
als het te vervangen lid. 

 
19.3  Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde door een schriftelijke mededeling aan het 

algemeen bestuur ontslag nemen. 
 
19.4  In een (tussentijdse) vacature in het dagelijks bestuur wordt, met inachtneming van het 

bepaalde in lid 19.1 en 24.1 zo spoedig mogelijk voorzien, doch uiterlijk binnen zes (6) weken 
na het ontstaan daarvan.  

 
 
Artikel 20 
 
20.1  De leden van het dagelijks bestuur hebben ieder één (1) stem.  
 
20.2  Indien, bijvoorbeeld door wijziging van de Wet, de besluitvorming over de onderwerpen 

genoemd in artikel 15.4 bij het dagelijks bestuur zou komen te liggen, kunnen de betreffende 
besluiten uitsluitend genomen worden met unanimiteit van stemmen in een vergadering waarin 
alle al dan niet plaatsvervangende, leden van het dagelijks bestuur aanwezig zijn. 

 
 
Artikel 21 
 
21.1  Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van al hetgeen in de vergadering van het 

algemeen bestuur ter overweging en beslissing moet worden gebracht 
 
 
Artikel 22 
 
22.1  Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. 
 
 
Artikel 23 
 
23.1  Het dagelijks bestuur beheert de financiën en eigendommen van de GR. 
 
 
 
§ 5  DE VOORZITTER 
 
Artikel 24 



 
24.1  Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden op voordracht van de staten één van de leden die 

ook deel uit maakt van het college van gedeputeerde staten van Groningen aan tot voorzitter. 
 
 
Artikel 25 
 
25.1  De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van 

het dagelijks bestuur. 
 
25.2  Hij draagt zorg voor een spoedige afdoening van zaken en ondertekent alle stukken die van het 

algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan. 
 
25.3  De voorzitter vertegenwoordigt de GR in en buiten rechte. 
 
25.4  De voorzitter oefent namens de GR het stemrecht uit op de aandelen van Groningen Seaports 

NV, overeenkomstig het bepaalde in de regeling. 
 
 
Artikel 26 
 
26.1  In geval van afwezigheid, ziekte of ontstentenis van de voorzitter, dan wel in geval van 

tegenstrijdige belangen, treedt als plaatsvervangend voorzitter op het lid van het algemeen 
bestuur als bedoeld in artikel 19.1 onder 1. 

 
26.2  Indien ook het lid van het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 19.1 onder 1 afwezig, ziek of 

niet beschikbaar is, treedt als tweede plaatsvervangend voorzitter op het lid van het algemeen 
bestuur als bedoel in artikel 19.1 onder 2. 

 
 
 
§ 6   DE SECRETARIS 
 
Artikel 27 
 
27.1  Het algemeen en het dagelijks bestuur kunnen zich laten ondersteunen door een secretaris. 
 
27.2  Het algemeen bestuur wijst de secretaris aan. De secretaris mag niet zijn lid van het algemeen 

bestuur. 
 
27.3  De secretaris heeft het recht in de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks 

bestuur het woord te voeren. 
 
27.4  De secretaris ondersteunt de GR in het onderhouden van contacten met privaatrechtrechtelijke 

rechtspersonen waarin de GR, al dan niet direct, deelneemt. 
 
 
 
§ 7  INLICHTINGEN EN VERANTWOORDING 
 
Artikel 28 
 
28.1  Het dagelijks bestuur verstrekt aan het algemeen bestuur, en het dagelijks bestuur en het 

algemeen bestuur verstrekken aan de raden en de staten, gevraagd en ongevraagd, de 
informatie die voor een juiste beoordeling van het bestuursbeleid nodig is. Voor zover het 
algemeen belang zich daartegen niet verzet wordt deze informatie tevens verstrekt op verzoek 
van een of meer leden van het algemeen bestuur, de raden of de staten. 

 



28.2  Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan de raden of de staten die hem hebben 
aangewezen schriftelijk de door een of meer leden van die raden of staten schriftelijk verlangde 
inlichtingen, voor zover het verstrekken niet in strijd is met het belang van de GR. 

 
28.3  Een lid van het algemeen bestuur is aan de raden of de staten die hem hebben afgevaardigd 

verantwoording verschuldigd over het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. 
 
 
 
§ 8  FINANCIËLE BEPALINGEN 
 
Artikel 29  
 
29.1  Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  
 
 
Artikel 30  
 
30.1  Het dagelijks bestuur maakt jaarlijks voor 15 maart een ontwerpbegroting voor het 

eerstvolgende boekjaar. De ramingen in de ontwerpbegroting gaan vergezeld van een verslag 
van de werkzaamheden over het afgelopen jaar.  

 
30.2  De algemeen financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening worden jaarlijks 

voor 15 april aan de raden en staten aangeboden.  
 
30.3 De ontwerpbegroting wordt jaarlijks in ieder geval acht weken voordat zij aan het algemeen 

bestuur wordt aangeboden, aan de raden en de staten toegezonden. De raden en staten 
kunnen hun gevoelen en bezwaren tegen de ontwerpbegroting voor 1 juni kenbaar maken aan 
het algemeen bestuur, met een afschrift aan het dagelijks bestuur. 

 
30.4  Het algemeen bestuur stelt, kennis genomen hebbende van de in artikel 30.3 bedoelde 

gevoelens en bezwaren, de begroting vast voor 15 juli, waarna de begroting binnen twee weken 
na vaststelling, doch in ieder geval voor 1 augustus aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
wordt toegestuurd. 

 
 
Artikel 31 De jaarrekening 
 
31.1  Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks voor 15 april de door een registeraccountant gecontroleerde 

rekening over het afgelopen boekjaar aan de raden en staten aan. De raden en staten kunnen 
hun gevoelens en bezwaren tegen de jaarrekening voor 15 juni kenbaar maken aan het 
algemeen bestuur, met een afschrift aan het dagelijks bestuur. 

 
31.2  Het algemeen bestuur beslist zo spoedig mogelijk na 15 juni, maar in elk geval voor 1 juli, 

kennis genomen hebbende van de in artikel 31.1 bedoelde gevoelens en bezwaren en stelt de 
jaarrekening vast, waarna de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder 
geval voor 15 juli aan de Minister van Binnenlandse Zaken wordt toegestuurd. 

 
31.3  Het bepaalde in de artikelen 30 en 31 is van toepassing voorzover en totdat daarvan krachtens 

wettelijk voorschrift van afgeweken zou moeten worden. Indien dat het geval is zal zoveel 
mogelijk worden aangesloten bij de wettelijke voorschriften. 

 
 
Artikel 32 
 
32.1  Het algemeen bestuur besluit, of een batig saldo der rekening van de GR: 

1.  geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd, dan wel 
2.  geheel of gedeeltelijk ten gunste van de provincie enerzijds en de gemeenten anderzijds 

zal worden gebracht in de verhouding zestig staat tot veertig (60:40). 
 



32.2  Een ten gunste van de gemeenten komende aandeel in het batig saldo wordt verdeeld naar 
evenredigheid van het inwonertal op 1 januari van het betrokken jaar. 

 
 
Artikel 33 
 
33.1  Indien en voor zover de GR niet in staat is om haar (opeisbare) verplichtingen (waaronder 

begrepen verplichtingen strekkende tot gehele of gedeeltelijke aflossing van hoofdsommen, 
betaling van rente en/of kosten en/of afwikkeling van posities) jegens de bancaire financiers van 
de GR, waaronder begrepen wederpartijen in het kader van derivatentransacties, tijdig en 
adequaat na te komen, zijn de gemeenten en de provincie onvoorwaardelijk en onherroepelijk 
verplicht om de GR, in een verdeling met overeenkomstige toepassing van artikel 32, binnen 
tien (10) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek, afkomstig van de GR, van 
voldoende gelden te voorzien om de GR in staat te stellen aan vorenbedoelde verplichtingen te 
voldoen. 

 
 
Artikel 34 
 
34.1  Het algemeen bestuur wijst één of meer registeraccountant(s) aan de controle op het 

geldelijk beheer en de boekhouding van de GR. 
 
 
 
§ 9  ARCHIEFBEPALINGEN 
 
Artikel 35  
 
35.1  Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de bewaring en het beheer van de 

archiefbescheiden van de GR  
 
35.2  Het algemeen bestuur stelt regelen vast omtrent het beheer van de archiefbescheiden 
 
35.3  Bij opheffing van de regeling worden de archiefbescheiden overgebracht naar een daartoe door 

het algemeen bestuur aan te wijzen overheidsarchief.  
 
 
 
§ 10  TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING 
 
Artikel 36 
 
36.1  Toetreding van nieuwe deelnemers tot de regeling vindt plaats indien de deelnemers daarmee 

allen instemmen. 
 
36.2  Een verzoek tot toetreding wordt gericht aan het algemeen bestuur. 
 
36.3  Het algemeen bestuur zendt het verzoek binnen drie maanden aan de deelnemers onder 

overlegging van zijn advies omtrent de toetreding en de eventueel daaraan te verbinden 
voorwaarden.  

 
36.4  Aan de toetreding kunnen door de deelnemers voorwaarden worden verbonden. 
 
 
Artikel 37 
 
37.1  Het college en de raad van een gemeente respectievelijk het college van gedeputeerde staten 

en de staten van de provincie kunnen, bij gelijkluidend besluit respectievelijk, het voornemen 
uiten uit de regeling te treden. 

 



37.2  Het algemeen bestuur bepaalt de financiële gevolgen, alsmede de overige gevolgen van die 
uittreding. 

 
37.3  Het college en de raad van een gemeente respectievelijk het college van gedeputeerde staten 

en de staten van de provincie kunnen op basis van het bepaalde ingevolge artikel 37.2, bij 
gelijkluidend besluit respectievelijk, besluiten tot uittreding. 

 
37.4  De uittreding gaat in op 1 januari van het tweede jaar volgende op dat waarin het besluit tot 

uittreding onherroepelijk is geworden. 
  
 
Artikel 38 
 
38.1  De regeling kan worden gewijzigd en opgeheven bij daartoe strekkende, gelijkluidende besluiten 

van de deelnemers. 
 
38.2  In een besluit tot opheffing van de regeling worden tevens de gevolg gemeenten en de provincie 

geregeld. 
 
38.3  Ter uitvoering van de liquidatie blijft het algemeen bestuur zo nodig na het tijdstip van opheffing 

van de regeling in functie. 
 
38.4  Een batig liquidatiesaldo zal bij liquidatie ten gunste worden gebracht in de verhouding zestig 
  staat tot veertig (60:40) tussen de provincie enerzijds en de gemeenten anderzijds.  

Het ten gunste van de gemeenten komende aandeel in het batig saldo wordt verdeeld naar 
evenredigheid van het inwonertal op 1 januari van het betrokken jaar. 

 
38.5  Een besluit tot opheffing kan niet inhouden een verplichting tot bijdrage van de gemeenten en 

de provincie in een negatief liquidatiesaldo, behoudens voorafgaande goedkeuring van ieder 
van de deelnemers. 
Indien besloten wordt tot een verplichting tot een bijdrage in een negatief liquidatiesaldo is 
artikel 38.4 van overeenkomstige toepassing op de verdeling. 

 
 
 
§ 11  OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 39 
 
39.1  In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het algemeen bestuur. 
 
39.2  Indien het algemeen bestuur van de in artikel 39.1 bedoelde bevoegdheid gebruik maakt, doet 

het daarvan mededeling aan de deelnemers. 
 
 
Artikel 40 
 
40.1  Het college van gedeputeerde staten van Groningen draagt zorg voor de bekendmaking van 

besluiten tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van de regeling. Bekendmaking vindt plaats in 
de Staatscourant. 

 
40.2  Een besluit als bedoeld in het eerste lid treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking, 

tenzij bij het besluit anders is bepaald. 
 

 

 
 
 
 
 



Artikel 41 
 
41.1 De in verband met de regeling geldende verordeningen, reglementen en besluiten, die van 

kracht zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van de regeling, blijven na genoemd tijdstip van 
kracht, zover deze niet uitdrukkelijk mochten zijn of worden ingetrokken of de grondslag voor de 
toepassing daarvan door de wijziging van de regeling is komen te vervallen. 

 
41.2  Voor zover enige bepaling uit een verordening, reglement of besluit in strijd mocht zijn met de 

regeling, gaat het bepaalde in de regeling voor.  
 
 
Artikel 42   
 
42.1  De leden van algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en de voorzitter, van de GR blijven op 

het moment van in werking treden van de regeling in functie.  
 
  
Artikel 43  
  
43.1  De regeling kan worden aangehaald onder de naam “Gemeenschappelijke Regeling Groningen 

Seaports".   



Vergaderschema 2016 GR Havenschap Groningen Seaports

Dagelijks Bestuur  Havenschap GSP 

Datum  Tijd Locatie Verzending agenda

10 maart1 9.30-11.00 uur 25 februari
8 april2 9.30-11.00 uur 24 maart
26 mei 9.30-11.00 uur 12 mei
23 september 9.30-11.00 uur 9 september
17 november 9.30-11.00 uur 3 november

 
Algemeen Bestuur  Havenschap GSP

Datum  Tijd locatie Verzending agenda 
12 februari 9.30 -11.00 uur 28 januari
17 juni            9.30–12.30 uur  
22 juni3           9.30–12.30 uur 1 juni
8 december    9:30–12.30 uur
16 december  9.30–12.30 uur 24 november 

1 Art 30.1: het DB maakt jaarlijks voor 15 maart een ontwerpbegroting voor het 
eerstvolgende boekjaar. De ramingen in de ontwerpbegroting gaan vergezeld van een 
verslag van de werkzaamheden over het afgelopen jaar.
2 Art 31.1: het DB biedt jaarlijks vóór 15 april de door de registeraccountant 
gecontroleerde rekening over het afgelopen boekjaar aan de raden en staten aan.
3  Art 30.4 Het AB stelt (…) de begroting vast vóór 15 juli, waarna de begroting binnen twee weken na 

vaststelling, doch in ieder geval voor 1 augustus aan de Minister van Binnenlandse zaken wordt 
toegestuurd.31.2 het AB beslist zo spoedig mogelijk na 15 mei, maar in elk geval vóór 1 juli (…) de 
jaarrekening vast, waarna de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval 
voor 15 juli aan de Minister van Binnenlandse zaken wordt toegestuurd.
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Verslag openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Havenschap GSP, gehouden op 
01-10-2015 van 09.30 uur tot 09.46 uur op het kantoor van Groningen Seaports, Handelskade Oost 1,  
te Delfzijl.

Aanwezige leden: 
Provincie Groningen : P.H.R. Brouns (voorzitter), E. Eikenaar, B. Kruize, J. Wolters;
Gemeente Delfzijl : J.A. Ronde C. Buffinga, J.H. Menninga;
Gemeente Eemsmond : H.K. Bouman, P. op ’t Holt, H.G.A. Sienot, G. Martini
Afwezig: : G.J. Steenbergen, L.A. Sparreboom, A. Spijk-van de Pol;
Voorts aanwezig: 
RvC GSP NV : B. Bruggeman, H. Roose;
MT GSP NV : R. Genee;
GR GSP : H. Doeven, secretaris a.i., A. Swart (secretaris);
Verslagbureau Groningen : Th. Poggemeier.

1.       Opening  
Dhr.  Brouns opent deze vergadering van het AB GSP en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij 
meldt dat de heren Steenbergen, Sparreboom en Post, alsmede mw. Spijk, verhinderd zijn. 
De  agenda  wordt  ongewijzigd  vastgesteld.  Er  is  een  planning  ontvangen  voor  de  financiering  op 
langetermijn  van GSP NV die  na afloop van de vergadering zal  worden uitgereikt.  De datum voor 
besluitvorming zal nog worden vastgesteld. 

2.       Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken  
Mededelingen GR
a) Proces besloten AB inzake AvA d.d. 1 september (bijlage)    
Niemand wenst het woord te voeren. 
b) Vergaderen met IBabs
Dhr.  Brouns deelt mee dat deze week een contract is gesloten met IBabs en dat de instructeur op 22 
oktober a.s. voor belangstellenden een toelichting geeft. 
c) Btw-compensatie 
Dhr.  Brouns informeert  dat vóór de zomer een stuk is verstuurd met de BTW-post  die naar rato is  
verdeeld conform het financieel belang van de afzonderlijke GR-participanten, met het verzoek om een  
suppletie in te dienen voor de vergoeding van de BTW over 2013 en 2014.  
d) Vragen van AB-lid Wolters (bijlage) 
Dhr. Brouns meldt dat de vragen door de NV zijn beantwoord en op 22 september jl. door het DB zijn 
ontvangen. In de bijlage wordt ter info verwezen naar de bijlage Borgstellingsovereenkomst. 
e) Openbaarheid AB-agenda 
Dhr.  Brouns laat weten dat de gemeente Delfzijl om instemming gevraagd heeft om alle AB-stukken 
beschikbaar te stellen aan de Raad. Het DB heeft daarop besloten dat alle openbare AB-stukken aan de 
griffies worden verzonden, zodat de Raden en Staten de stukken kunnen inzien. 
Dhr. Buffinga bevestigt dat de stukken (laat) zijn ontvangen. 
Mw. Kruize maakt bekend dat de stukken gisteren door de provinciale griffie zijn doorgestuurd. 
f) Opstellen jaarrekeningen 2015 en begroting 2017
Dhr. Brouns herinnert eraan dat de NV tot nu toe de begrotingen van de GR heeft opgesteld. In verband 
met de onafhankelijkheid van de NV wordt nu voorgesteld een externe partij opdracht te geven om de 
begroting voor de GR op te stellen. Drie partijen zullen daarvoor worden benaderd. 
g) Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 
Dhr. Brouns leest voor: “Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de GR Havenschap 
GSP haar regeling voor 2016 aan te passen. De wijziging is de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid 
van de participanten. Het is niet ongebruikelijk dat de GR een wijzigingsvoorstel aan de participanten  
aanbiedt.  Daar  alle  participanten  een  gelijkluidend  besluit  moeten  nemen,  is  coördinatie  wenselijk. 
Sommige Gemeenschappelijke Regelingen kennen een artikel waarin het AB een wijzigingsvoorstel aan 
de participanten aanbiedt ofwel dat het AB met het wijzigingsvoorstel dient in te stemmen. Onze GR 
kent zo’n bepaling niet. Dat betekent dat het AB formeel geen besluit hoeft te nemen en dit punt een 



mededeling is geworden. Inmiddels ligt er een voorstel tot wijziging klaar dat aan de participanten wordt  
verzonden. De voorzitter kan hierbij melden dat de secretaris een wijzigingsvoorstel aan de provincie en 
de gemeenten aanbiedt  met  het  verzoek  dit  aan Colleges,  Raden en Staten aan te bieden en tot  
wijziging van de GR te besluiten.” 
h) Grondslag dienstenvergoeding (bijlagen)
Dhr.  Brouns herinnert  eraan  dat  het  DB/AB  de  NV  heeft  verzocht  een  onderbouwing  van  de 
dienstenvergoeding te ontvangen. Als bijlage is deze met de agenda meegestuurd. Het DB zal hierover 
het gesprek met de NV aangaan, mede in verband met de andere afspraken die nog geëffectueerd  
moeten worden om de GR onder de streep op nul te krijgen.
Mededelingen     GSP NV  
i) Voortgangsrapportage Havenvisie (bijlage)
Dhr. Doeven merkt op dat de Havenvisie ter kennisname is bijgevoegd.  
Dhr.  Genee meldt  dat  de  Havenvisie  op  de  informele  bijeenkomst  is  toegelicht.  Nu  is  een 
voortgangsrapportage van de Havenvisie aan de agenda toegevoegd, die eerder is vastgesteld door het 
AB  in  2012,  voorafgaand  aan  de  verzelfstandiging.  De  Havenvisie  dient  als  basis  voor  alle 
bedrijfsplannen en is integraal ingebracht in de NV op het moment van verzelfstandiging. Indertijd is de 
Havenvisie geïnspireerd door een breed scala van stakeholders en betreft ook activiteiten die niet per  
se  activiteiten  zijn  van  het  bedrijf  of  de  havens  van  GSP,  maar  van  andere  organisaties,  zoals 
milieuorganisaties en de diverse overheden. Deze partijen zijn begin dit jaar uitgenodigd om in brede 
sessies door te spreken wat in 2012 precies is afgesproken om te komen tot een robuuste haven in  
2030, bij voorkeur acterend in een duurzame economie. In de rapportage is op themaniveau te zien is 
welke activiteiten zijn uitgevoerd en welke activiteiten gepland zijn. De rapportage is aangeboden aan 
de RvC waarin deze is besproken. 
Dhr. Op ’t Holt vraagt of dit stuk op de volgende vergadering in het AB kan worden besproken. 
Dhr. Brouns stelt vast dat dit algemeen wordt gewenst en dat dit zal worden geagendeerd. 
Dhr. Doeven vult aan dat er nog exemplaren van de Havenvisie klaar liggen voor degenen die nog niet  
over een exemplaar beschikken. 

3.       Verslag   (2015.04130) en actiepuntenlijst (2015.04133)   van de vergadering van 2 juli 2015  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actiepuntenlijst: 
- Onderbouwing dienstenvergoeding in DB/AB: wordt nog besproken.  
- Toelichting stand van zaken herfinanciering GSP NV: de planning wordt doorgestuurd. 
- Statutenwijzing verzelfstandiging (veegactie) Directeur Q3
- Invulling secretariaat: 

Henk Doeven is bezig met de overdracht aan de nieuw benoemde secretaris van de GR, dhr. Ariën  
Swart.

- Lijst geborgde projecten Directeur Q4
- Risico-inventarisatie Directeur Q4
- Voorstel budgetneutraal resultaat van de GR Directeur Q3

4.       Zaken betreffende de GR Havenschap Groningen Seaports   
a) Aandeelhoudersstrategie (2015.04138). Ter besluitvorming.
Dhr. Martini vraagt of de AB-leden geïnformeerd kunnen worden inzake de tussenrapportages en of zij 
de gelegenheid krijgen om daarop commentaar te geven. 
Dhr.  Brouns bevestigt  dat  dit  in  het  proces  zal  worden  ingebouwd  en  concludeert  dat  men  kan 
instemmen met het verstrekken van de opdracht.

5.       Rondvraag  
Dhr. Wolters licht toe waarom hij zijn vragen gesteld heeft. Door het overbrengen van de derivaten naar 
een andere bank ontstond de behoefte om nader geïnformeerd te worden over  de kwestie  en het 
doorlopen proces. 
Dhr.  Brouns stelt dat in het geval nog onduidelijkheden bestaan, de NV altijd bereid zal zijn om die 
onduidelijkheden weg te nemen. 
Dhr. Genee bevestigt deze bereidheid namens de NV. 

6. Sluiting
Dhr. Brouns bedankt de aanwezigen voor ieders inbreng en sluit de vergadering om 9.45 uur. 
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Voorstel aan Algemeen Bestuur 

 

Datum AB-vergadering: 18 december 2015 Nummer: 2015. 

 

Agendapunt: 4a   

    

Voor akkoord  Datum Paraaf 

Secretaris: A. Swart 27 november 2015  

 

Onderwerp:  Uitstel lange termijn financiering 
 
 
Inleiding 
Op 14 december 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten om Groningen Seaports NV 
uitstel te verlenen tot 1 januari 2016 voor het overzetten van de financiering naar 
Groningen Seaports N.V.  
 
 
Huidige stand van zaken lange termijn financiering 
In de 2015 heeft de GSP NV gewerkt aan de voorbereiding van een financierings-
arrangement met financiers, aan actualisering van de borgstellingsovereenkomst tussen 
GR en NV en het bepalen van een koers voor het rentebeheersingsinstrument waarvan 
beëindiging van het contract met Societe Generale is voorzien op 16 februari 2016.  
In het DB van 3 november jl. is gebleken dat besluitvorming voor 1 januari niet haalbaar 
is. Na beoordeling van het proces wordt nu gewerkt aan besluitvorming op 12 februari 
2016. 

 
 

Voorstel: 
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het verplaatsen van de 
overeengekomen datum van 1 januari 2016 naar 15 februari 2016. 

 

  

Bijlage: --- 
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Voorstel aan het Algemeen Bestuur 

 

Datum AB-vergadering: 18 december 2015 Nummer: 2015. 

 

Agendapunt: 4 b   

    

Voor akkoord  Datum Paraaf 

Secretaris: A. Swart  27 november 2015  

 
 
Onderwerp: jaarrekening 2015 en begroting GR 
 
Inleiding 
Na de verzelfstandiging van Groningen Seaports NV worden er afzonderlijke 
begrotingen en jaarrekeningen opgesteld door Groningen Seaports NV en de GR 
Havenschap Groningen Seaports.  
 
In artikel 30 van de gewijzigde GR is ten aanzien van de begroting opgenomen: 
- Het dagelijks bestuur maakt jaarlijks vóór 15 maart een ontwerpbegroting voor het 

eerstvolgende boekjaar. 

- De ontwerpbegroting wordt jaarlijks in ieder geval acht weken voordat zij aan het 

algemeen bestuur wordt aangeboden aan de raden en staten toegezonden. De 

raden en staten kunnen hun gevoelens en bezwaren tegen de ontwerpbegroting vóór 

1 juni kenbaar maken aan het dagelijks bestuur 

- Het algemeen bestuur stelt de begroting vast voor 15 juli, waarna de begroting 

binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 1 augustus aan de 

Minister van Binnenlandse zaken wordt toegestuurd. 

In artikel 31 is bepaald dat 
- Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks vóór 15 april de door een registeraccountant 

gecontroleerde rekening over het afgelopen boekjaar aan de raden en staten aan. 

De raden en staten kunnen hun gevoelens en bezwaren tegen de jaarrekening vóór 

15 mei kenbaar maken aan het algemeen bestuur. 

- Het algemeen bestuur beslist zo spoedig mogelijk na 15 mei, maar in elk geval vóór 

1 juli de jaarrekening vast, waarna binnen twee weken na vaststelling, doch voor 15 

juli aan de Minister van Binnenlandse Zaken wordt toegestuurd. 

Tot nu heeft de NV op verzoek van de GR ook de begrotingen en de jaarrekeningen van 
de GR opgesteld. In een eerder stadium is geconstateerd dat de GR haar eigen 
financiële stukken zou moeten opstellen. Met dit voorstel willen we overgaan tot de 
realisatie daarvan. 
 
Opstellen jaarrekening en begroting 
Voor het opstellen van een jaarrekening is een externe accountant noodzakelijk. Om de 
onafhankelijkheid te waarborgen zou dit niet dezelfde organisatie moeten zijn als degene 
die de goedkeurende accountantsverklaring afgeeft aan de NV. De NV heeft hiervoor EY 
(Ernst&Young accountants) gecontracteerd. Voor controle van de jaarrekeningen 2013 
en 2014 van de GR is een afzonderlijk contract met EY afgesloten. Het ligt daarom voor 
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de hand om EY te vragen om de rekening van 2015 opnieuw te controleren en een 
accountantsverklaring af te geven. 
 
Vanzelfsprekend is ook hier van belang dat er een onafhankelijke controle plaatsvindt. 
Enerzijds wordt dat geborgd doordat er de rekening van de GR wordt opgesteld door een 
onafhankelijke derde. Anderzijds zal ook dit jaar opnieuw in overleg met EY worden 
getreden om zorg te dragen dat de rekeningen van de NV en de GR door verschillende 
accountant(teams) worden gecontroleerd. 
 
Keuze bureau opstellen jaarrekening 2015 en begroting GR 
Er zijn diverse bureaus die voor de GR een jaarrekening en begroting zouden kunnen 
opstellen. Wij hebben drie offertes opgevraagd bij gerenommeerde bureaus. 
 
Deloitte is met een zowel inhoudelijk als financieel gepast aanbod gekomen voor het 
opstellen van de rekening. Over het opstellen van de begroting vind nog een gesprek 
plaats.  
 

 
Advies:  

 De jaarrekening 2015 en de begroting GR extern op te laten stellen door Deloitte; 

 EY te vragen om de rekening van 2015 opnieuw te controleren en een 

accountantsverklaring af te geven   

  

 

Bijlage: - 

 



Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 18 december 2015 Nummer: 2015.

Agendapunt: 4c

Voor akkoord Datum Paraaf

Secretaris: A.Swart 27 november 2015

Onderwerp:  Accountantscontrole en programma van eisen jaarrekening 2015

Het is gebruikelijk dat, voordat de accountant start met de eindejaarscontrole, een 
programma  van  eisen  wordt  opgesteld  voor  het  uitvoeren  van  de 
accountantscontrole, inclusief het toetsingskader. 

De eindejaarscontrole 2015 zal door accountantskantoor EY uitgevoerd worden. De 
interim controle heeft plaatsgevonden in oktober 2015 en de jaarrekeningcontrole zal 
in februari 2015 plaatsvinden. 

De eisen met betrekking tot de accountantscontrole van de jaarrekening 2015 zijn de 
volgende:

1. De accountant gebruikt ten behoeve van de oordeelsvorming over de jaarrekening 
van de Gemeenschappelijk Regeling Havenschap Groningen Seaports de hieronder 
vermelde goedkeuringstoleranties. Deze toleranties zijn niet gewijzigd ten opzichte 
van het boekjaar 2014.

Goedkeuringstoleranties Goedkeurend Met

Beperking

Oordeel-

onthouding

Afkeurend

Fouten in de jaarrekening

(% van lasten)

≤ 1% > 1% < 3% _ ≥  3%

Onzekerheden in de 

controle (% lasten) 

≤ 3% > 3% < 10% ≥ 10% _

2. De accountant richt zijn controle zodanig in dat een redelijke mate van zekerheid 
bestaat  dat  fouten  en  onzekerheden  die  afzonderlijk  of  gezamenlijk  de 
goedkeuringstoleranties voor fouten in de jaarrekening respectievelijk onzekerheden 
in de controle overschrijdingen worden ontdekt.

3.   Voor  de Gemeenschappelijk  Regeling Havenschap Groningen Seaports  is  de 
relevante interne en externe wet-  en regelgeving met betrekking tot  de financiële 
rechtmatigheid gedefinieerd. 
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4. Jaarlijks voert de accountant voorafgaand aan de controle van de jaarrekening 
een interim controle uit. 

5.  Naast  de  kwantitatieve  fouten  en  onzekerheden  in  de  controle  houdt  de 
accountant  bij  de  controle  en  de  oordeelsvorming  rekening  met  kwalitatieve 
aspecten. Indien de accountant kwalitatieve gebreken van noemenswaardig belang 
constateert, meldt hij deze in de management letter en het verslag van bevindingen, 
ook  indien  deze  gebreken  niet  leiden  tot  het  onthouden  van  een  goedkeurende 
accountantsverklaring. 

Voorstel:
Het AB wordt voorgesteld het bovenstaande programma van eisen vast te stellen.

Indien  het  Algemeen  Bestuur  gebruik  wil  maken  van  de  mogelijkheid  om  indien 
gewenst aan te geven waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht 
dient  te  besteden  en  welke goedkeuringstoleranties  hij  daarbij  dient  te  hanteren, 
wordt dit bepaald voorafgaand aan de accountantscontrole. 

Voorwaarden:

Financieel: n.v.t.

Mandaat: AB

Bijlage: n.v.t.
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Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 18 december 2015 Nummer: 2015.

Agendapunt: 4d

Voor akkoord Datum Paraaf

Secretaris: H. Doeven 27 november 2015

Onderwerp: Benoeming secretaris en beëindiging aanstelling huidige 
secretaris 

Inleiding 
Op grond van artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling “Havenschap 
Groningen Seaports” kunnen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zich 
laten ondersteunen door een secretaris. Het Algemeen Bestuur wijst de secretaris 
aan.

De heer Genee is tot op heden de officieel benoemde secretaris van de GR. Deze 
taak is de afgelopen periode uitgevoerd door de heer Doeven als secretaris a.i.

Om te komen tot een structurele invulling van de functie, die recht doet aan de 
nieuwe rol van de GR ten opzichte van de NV is gezocht naar een opvolger van de 
heer Genee. Deze is gevonden in de persoon van de heer Swart. Hij wordt ingehuurd 
via het wervings- en detacheringsbureau Matsch.nl te Groningen op basis van 
feitelijk ingezette uren.

Besluit 
Het AB wordt verzocht te besluiten de heer Swart te benoemen als secretaris van de 
gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports, onder gelijktijdige 
beëindiging van de aanstelling van de heer Genee.

  
Mandaat: AB

Bijlage: n.v.t.
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