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Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe 
Wob-verzoek 
Postbus 122 
9400 AC ASSEN 

Via e-mail 
post@drenthe.nl 

 2 juni 2019 

Betreft: Wob-verzoek subsidieverlening Hunebedcentrum 
Uw kenmerk: 17/5.7/2019001116 

Geachte heer, mevrouw, 

Met uw brief van 24 april 2019 met bovengenoemd kenmerk hebt u uw besluit bekend gemaakt inzake mijn 
Wob-verzoek van 22 februari 2019 betreffende de subsidieverlening van de Provincie Drenthe aan het 
Hunebedcentrum te Borger. 

Omstreeks 10 mei 2019 zijn op uw website de in het besluit aangekondigde documenten openbaar gemaakt. 
Na bestudering van deze documenten heb ik een aantal aanvullende vragen. Ik verzoek u door beantwoording 
van mijn vragen en/of door plaatsing van de verlangde documenten op een openbaar onderdeel van uw 
website, aanvullend bij te dragen aan de openbaarheid over de gang van zaken omtrent de besteding van 
subsidiegelden door daartoe bevoegde medewerkers of bestuursleden van het Hunebedcentrum te Borger.  
In algemene zin streef ik naar duidelijkheid over de vraag of er kosten zijn geboekt, zijnde geen reguliere 
loonkosten, ten behoeve van bedrijven die nauw gelieerd zijn aan huidige medewerkers van het 
Hunebedcentrum – bijvoorbeeld omdat ze eigenaar zijn van een bedrijf én daarnaast in loondienst van het 
Hunebedcentrum –, of kosten ten behoeve van medewerkers die inmiddels het Hunebedcentrum hebben 
verlaten, of kosten ten behoeve van bestuursleden van de Stichting Hunebedcentrum of kosten ten behoeve 
van adviseurs van de Stichting Hunebedcentrum die naderhand bij het Hunebedcentrum in dienst zijn 
getreden.  

1. Verantwoording reguliere subsidie 2017
• De subsidie-aanvraag voor het boekjaar 2017 ontbreekt.
• De voorwaarden waaronder de subsidie 2017 werd verleend, ontbreekt eveneens.
• De namen van de directeur en de bestuursleden zijn weggelakt. Dit komt niet overeen met de

toelichting op uw besluit van 24 april 2019 waarin u aankondigt de namen van verantwoordelijken
openbaar te maken.

• Het accountantstoezicht ontbreekt. Er is weliswaar een rapportage van een accountant aan de
jaarrekening toegevoegd maar dit betreft een samenstellingsrapportage zonder nadere controle op de
rechtmatigheid van de bestede gelden.
Om meer duidelijkheid te krijgen over de jaarrekening 2017 zie ik graag de volgende stukken
geopenbaard, waarbij ik specifiek op alle posten van u vraag om bekend te maken of er kosten –
zijnde geen reguliere loonkosten – geboekt zijn ten behoeve van bedrijven die nauw gelieerd zijn aan
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huidige medewerkers van het Hunebedcentrum, medewerkers die inmiddels het Hunebedcentrum 
hebben verlaten, bestuursleden van de Stichting Hunebedcentrum of adviseurs van de Stichting 
Hunebedcentrum die naderhand bij het Hunebedcentrum in dienst zijn getreden: 

o Post ‘Personeelskosten’: Loonkosten gespecificeerd per medewerker vast personeel en
oproepkrachten

o Post ‘Doorberekende personeelskosten’: Toelichting op het bedrag van € 53.263.
o Post ‘Organisatiekosten’: Toelichting op de post ‘Bedrijfsvoering etc.’ op het bedrag € 56.344.

2. Verantwoording reguliere subsidie 2018
• De subsidie-aanvraag 2018 voor het boekjaar 2018 ontbreekt.
• De voorwaarden waaronder deze subsidie voor 2018 is verleend zou ik graag geopenbaard zien.
• De namen van de eindverantwoordelijken voor de subsidietoekenning, de subsidieverantwoording en

de verantwoording jaarrekening 2018.
• Indien over het jaar 2018 geen controle op de rechtmatigheid van de gemaakte kosten door een

accountant heeft plaatsgevonden, in ieder geval dan graag toelichting op de posten
‘Personeelskosten’ en ‘Organisatiekosten’, specifiek inzake de vraag of er kosten – zijnde geen
reguliere loonkosten – geboekt zijn ten behoeve van bedrijven die nauw gelieerd zijn aan huidige
medewerkers van het Hunebedcentrum, medewerkers die inmiddels het Hunebedcentrum hebben
verlaten, bestuursleden van de Stichting Hunebedcentrum of adviseurs van de Stichting
Hunebedcentrum die naderhand bij het Hunebedcentrum in dienst zijn getreden.

• Indien wel een accountscontrole heeft plaatsgevonden op de jaarrekening 2018 inclusief een controle
op de rechtmatigheid van de geboekte kosten, dan graag publicatie van het volledige
accountantsrapport.

3. Financiële rapportage herinrichting museum per 30 september 2018
• De subsidie-aanvraag ontbreekt voor de herinrichting van net museum otbreekt.
• De subsidieverstrekking en voorwaarden ontbreken.
• Door het ontbreken van de voorgaande stukken is het onduidelijk of de openbaar gemaakte

rapportage tevens de eindverantwoording is of dat het een tussenrapportage betreft.
• Er ontbreekt een algehele toelichting op de financiële verantwoording. Dat maakt het document en de

achterliggende besluitvorming ondoorzichtig. Ter instructie een voorbeeld: de bouwkosten overstijgen
de herziene kosten van 2017 met 64%. Op andere posten met een begroot bedrag worden echter
geheel geen uitgaven geboekt. De kolommen ‘masterplan’ en ‘herziening nov.’17’ doen
veronderstellen dat er een uitgebreide planning is opgesteld. Echter de verantwoording van slechts
tien maanden later laat op vele posten een geheel ander beeld zien. Dan mag je toch verwachten dat
al deze tussentijdse wijzigingen goed gedocumenteerd zijn ten behoeve van de verantwoording van de
ontvangen subsidiegelden en de eindcontrole door een accountant?  Graag zou ik alle onderliggende
stukken willen inzien die tot deze afwijking van de planvoering hebben geleid.

• Het ontbreekt aan een accountantscontrole. Als dit de eindverantwoording is van de verleende
subsidie: Op welke wijze heeft de Provincie Drenthe zich overtuigd van de rechtmatige besteding van
de verleende subsidie aan het Hunebedcentrum?

• De gegevens op pg.4 onder projectorganisatie zijn onbegrijpelijk geworden omdat de functiebenaming
van de betrokken medewerkers niet is toegevoegd. Ter duiding op de gemaakte kosten kunnen de
functiebenamingen van de betrokken medewerkers worden toegevoegd zonder de privacy van deze
medewerkers te schenden.

• Op pg.5 zijn bij de verantwoording van de kosten onder 2.2 en 2.6 delen weggelakt waarvan de grond
van het weglakken onduidelijk is. Indachtig mijn algemene vraag of er kosten – zijnde geen reguliere
loonkosten – geboekt zijn ten behoeve van bedrijven die nauw gelieerd zijn aan huidige medewerkers
van het Hunebedcentrum, medewerkers die inmiddels het Hunebedcentrum hebben verlaten,
bestuursleden van de Stichting Hunebedcentrum of adviseurs van de Stichting Hunebedcentrum die
naderhand bij het Hunebedcentrum in dienst zijn getreden, zie ik graag nadere toelichting op deze
kosten.
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• De gegevens op pg.9 onder 3.2 ‘Inrichtingskosten’ zijn onnavolgbaar geworden omdat delen zijn
weggelakt waarbij de grond van het weglakken niet wordt vermeld. Betreft het namen van
medewerkers, bestuursleden, adviseurs? Bedrijfsnamen zoals bedoeld in de Wob onder 10 lid 1 subc?

Mocht mijn verzoek om nadere toelichting vragen, graag ben ik bereid deze aan u te verstrekken. 

Met vriendelijke groet, 




