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Betreft: Toezichtarrangement Tuinbouw Promotie Organisaties
Het toezichtarrangement voor de Tuinbouw Promotie Organisaties (TPO’s) vloeit onder meer
voort uit de Code Goed Bestuur (principe XXIII), de AWB en de verordening Financiën
Bedrijfslichamen van de SER en is als volgt geoperationaliseerd:
1) De procedure voor wat betreft het aanvragen, het verkrijgen, het verantwoorden en het
vaststellen van de exploitatiesubsidie door een TPO is beschreven, inclusief de
bijbehorende tijdslijn waarbij rekening is gehouden met verplichtingen die het PT
bestuur heeft ten aanzien van de SER, en is vastgelegd in de honoreringsbrief die eind
2009 door het bestuur is vastgesteld. Als voorbeeld is bijgevoegd de honoreringsbrief
2011 voor BBH.
2) Het PT is door middel van de secretaris (M. Gerritsen) of de toezichthouder (R.
Ramakers) aanwezig bij de bestuursvergaderingen van de TPO’s en heeft zodoende
direct toezicht op procedures en besluitvorming.
3) De effectiviteit van de communicatieactiviteiten van de TPO’s wordt structureel en
objectief gemeten door onderzoek onder de betreffende doelgroepen. Activiteiten
worden op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken door de TPO’s bijgesteld.
Omdat deze effectonderzoeken voor alle TPO’s plaatsvinden bestaat de mogelijkheid
om bench-marks uit te voeren waarin de effectiviteit van activiteiten wordt vergeleken.
4) Met de TPO’s zijn schriftelijke afspraken gemaakt over het uitbetalingsritme van de
exploitatiesubsidie.
5) Het PT bestuur heeft in de vergadering van 29 maart 2011 ingestemd met de
mogelijkheid voor de TPO’s om, onder voorwaarden, een egalisatiereserve te vormen.
Het voordeel van een egalisatiereserve is dat een overschot van het ene jaar kan
worden aangewend ter financiering van een tekort in een ander jaar. De te vormen
egalisatiereserve is gebonden aan een bepaald maximum bedrag, zowel relatief als
absoluut.
6) De TPO’s zijn aanbestedingsplichtig. Het PT heeft over dit onderwerp informatie
verstrekt door middel van een introductiebijeenkomst voor de TPO’s, het specialiseren
van 2 juridische medewerkers van het PT en het (tegen kostprijs) begeleiden van
aanbestedingstrajecten van TPO’s.

