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1. Beslispunten 
1. In te stemmen met de in de jaarrekening 2010 opgenomen onttrekking 

van € 533.200,- aan de bestemmingsreserve personele frictiekosten en 
kredietvotering voor de aanschaf van een inspectievaartuig van 
€ 68.000,- voor de provinciale vaarwegen; 

2. Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2010 vast te stellen met een positief 
rekeningresultaat (na bestemming van reserves) van € 4,5 miljoen; 

3. In te stemmen met de bestemming van: 
a. de onontkoombare uitgaven ad € 6,8 miljoen waardoor het resul

taat daalt tot € 2,3 miljoen negatief; 
b. de onderuitputting 2010 ad € 0,4 miljoen waardoor het uiteinde

lijke resultaat uitkomt op € 2,7 miljoen negatief; 
4. Het negatieve rekeningresultaat van € 2,7 miljoen ten laste te brengen 

van de Algemene reserve; 
5. Na bekendmaking door het Rijk over de herverdeling van het Provincie

fonds, de Algemene reserve als eerste aan te vullen met € 5,5 miljoen tot 
minimaal de ondergrens, indien er sprake is van extra middelen uit het 
Provinciefonds die dit mogelijk maken; 

6. In afwachting van de herverdeling van het Provinciefonds, in de bestem
mingsreserve STROP een oormerk op te nemen van € 5,5 miljoen ter dek
king van de aanvulling van de Algemene reserve tot de ondergrens; 

7. De 8e begrotingswijziging 2011 vast te stellen; 
8. Gedeputeerde Staten décharge te verlenen voor het door hen in 2010 ge

voerde financiële beheer. 
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Met het voorliggende Jaarverslag en Jaarrekening 2010 leggen Gedeputeerde 
Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over de realisatie van de 
beleidsvoornemens en het begrotingsbeheer zoals opgenomen in de Pro
grammabegroting 2010. 

Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2010 zijn één van de sturingsinstrumen
ten voor Provinciale Staten uit de Planning St Control cyclus. In bijlage 1 is 
een korte toelichting gegeven op de functie ervan. 

De verantwoording van Gedeputeerde Staten wordt in het Jaarverslag afge
legd aan de hand van de vier W-vragen: 
a. Wat willen we bereiken in 2010 / Wat hebben we bereikt in 2010? 
b. Wat gaan we ervoor doen / Wat hebben we ervoor gedaan? 
c. Wat mag het kosten in 2010 / Wat heeft het gekost in 2010? 
d. Wat zijn de risico's / Welk risico heeft zich voorgedaan? 

Het pakket Jaarstukken 2010 bestaat uit een aantal documenten. Ter vast
stelling wordt het Jaarverslag en de Jaarrekening 2010 aangeboden. Speci
fiek gaat het hierbij om: 

• Deel MA Programmaverantwoording; 
• Deel IIB Speerpunten en pMJP; 
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• Deel III Verplichte paragrafen; 
• Deel IV Jaarrekening 2010; 
• Deel V Bijlagen. 

Daarnaast wordt de Productenrealisatie 2010 ter kennisname aangeboden. 

Volledigheidshalve verwijzen wij u ook naar het accountantsverslag dat onderdeel is van het 
Jaarverslag en de Jaarrekening 2010. Het rapport van bevindingen wordt nog separaat ter be
spreking aangeboden (Statendag 6 april 2011). 

De in dit Statenvoorstel opgenomen bedragen zijn allen vermeld in duizendtallen tenzij speci
fiek anders vermeld. 

3. Beoogd effect 

Een door Provinciale Staten vastgestelde verantwoording van Gedeputeerde Staten over het ge
voerde beleid en begrotingsbeheer zoals opgenomen in de Jaarstukken 2010. 

4. Argumenten 

1.1. Instemming lirediet votering en onttreliliing frictiereserve 

Voor een tweetal reeds genomen besluiten van Gedeputeerde Staten moet nog instemming 
worden verleend door Provinciale Staten. Deze besluiten-die toen nog doorgingen onder de titel 
'algemene begrotingswijziging'- bestonden uit: 

• Een voorstel om krediet beschikbaar te stellen van € 68.000 voor de aankoop van een in
spectievaartuig voor de provinciale vaanwegen. 

• Een voorstel om € 0,5 miljoen te onttrekken aan de reserve personele frictiekosten. Het 
aangaan van deze verplichting is een bevoegdheid van de Provinciesecretaris, het ont
trekken uit de reserve en het wijzigen van de begroting moest echter (toen nog wel, van
af 2011 niet meer) voorgelegd worden aan Provinciale Staten. 

2.1. Vaststellen van de Jaarstul<.l<en 2010 en tiet relieningresultaat 

Het resultaat over het boekjaar 2010 is na bestemming van reserves € 4,5 miljoen positief. In 
de jaarstukken wordt in het hoofdstuk "Jaarrekening op hoofdlijnen" nader ingegaan op de 
voornaamste redenen die het rekeningresultaat verklaren. In bijlage 2 bij dit Statenvoorstel is 
deze informatie verkort opgenomen. Over de voornaamste tegenvallers bent u reeds geïnfor
meerd (overschrijding van de kosten gladheidbestrijding (cie Werk 6 januari 2011) en vermin
derde opbrengst Motorrijtuigenbelasting (verantwoordingsdebat 20 januari 2011)). 

A—^ 3.1. Bestemming van tiet resultaat 

m 
% . In ons voorstel tot bestemming van het positieve rekeningresultaat van € 4,5 miljoen dienen wij 

© rekening te houden met een aantal onontkoombare uitgaven. Daarnaast leggen wij een aantal 
^_^ bestemmingsvoorstellen aan u voor waarbij sprake Is van niet in 2010 bestede gelden (zoge-
^ J ) naamde 'Overheveling onderuitputting 2010'). Beide voorstellen zijn hierna kort toegelicht. 

A. Onontlcoombare uitgaven 

Binnen deze categorie dienen wij zeven voorstellen in. Ze zijn onontkoombaar omdat de midde-
^JCJ) len niet aan andere doelen uitgegeven kunnen worden. 

^ P — ? Bij de eerste twee voorstellen moet gedacht worden aan inkomsten via het Provinciefonds die 
^ ^ vallen onder de categorie decentralisatie-uitkeringen. Deze inkomsten zijn in 2010 wel ontvan-
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gen maar nog niet uitgegeven. Dat zorgt vervolgens voor onderuitputting die onderdeel is van 
het rekeningresultaat (reeds gemeld in cie Werd dd 25-11-2010). 
Tevens zijn binnen deze categorie voorstellen opgenomen waarover Provinciale Staten eerder 
besloten hebben dat de betreffende middelen beschikbaar dienen te blijven voor het betref
fende onderwerp. In bijlage 3 hebben wij de voorstellen onderbouwd. 

Voorstel 
1. Convenant regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn 
2. Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 
3. Collectief particulier Opdrachtgeverschap 
4. p-MJP 
5. Aandelenverkoop Essent/Nuon 
6. Jeugdzorg 
7. Bodemsanering 
Totaal 

Bedrag 
€1.658 
€1.575 

€88 
€ 2.669 

€96 
€86 

€637 
€ 6.809 

In totaliteit bedragen de onontkoombare voorstellen € 6,8 miljoen. Voorgesteld wordt om deze 
middels de 8e begrotingswijziging 2011 te verwerken in de Programmabegroting 2011. 

8. Overtieveling onderuitputting 2010 

Binnen deze categorie dienen wij vijf voorstellen in, waar de uitgaven in 2010 achterbleven bij 
de raming, maar om verschillende redenen de betreffende bedragen in 2011 in de Programma
begroting opgevoerd moeten worden. In bijlage 3 zijn de voorstellen onderbouwd. 

Voorstel •?** -̂ ' ' : ( ; • • ^"•V 
1. Statenbudget 
2. Stuurgroep NOP 
3. AER Summer School 
4. Scholingsoffensief 
5. Bedrijfsinformatieplan 
Totaal 

Bedrag 
€190 
€80 
€18 
€52 
€26 

€366 

In totaliteit bedragen de overhevelingvoorstellen afgerond € 0,4 miljoen. Voorgesteld wordt om 
deze middels de 8e begrotingswijziging 2011 te verwerken in de Programmabegroting 2011. 

4.1. Deliliing nadelig relieningresultaat 2010 

Voorgesteld wordt om het negatief rekeningresultaat 2010 van € 2,7 miljoen ten laste van de 
Algemene reserve te brengen. Het saldo van de Algemene reserve bedraagt ultimo 2010 € 15,7 
miljoen. Hierbinnen is € 6,5 miljoen geoormerkt. Daarmee resteert een saldo van € 9,2 miljoen. 

Door het dekken van het negatief rekeningresultaat 2010 na bestemming uit de Algemene re
serve neemt de Algemene reserve verder af tot € 6,5 miljoen. 

5.1. en 6.1 Ondergrens Algemene Reserve 

In de Nota reserves en voorzieningen is voor de Algemene reserve een bandbreedte vastgesteld. 
Deze bedraagt minimaal 5% en maximaal 10% van de begrotingsomvang voor bestemming; met 
de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de geraamde c.q. verantwoorde lasten in 
het jaar waarop de bandbreedte van toepassing is. De verantwoorde lasten in 2010 bedragen 
€ 239 miljoen. Dit houdt In dat de ondergrens minimaal € 12,0 miljoen bedraagt. Het saldo ul-
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t imo 2010 bedraagt echter € 9,2 miljoen waardoor op basis van de ondergrens sprake is van een 
tekort in de Algemene Reserve van € 2,8 mil joen. 

Door het dekken van het nadelig rekeningresultaat 2010 na bestemming uit de Algemene reser
ve neemt het tekort in de Algemene reserve verder toe met € 2,7 mil joen. Zoals hiervoor ver
woord bedroeg dit tekort al € 2,8 mil joen. Door de dekking van het nadelig resultaat 2010 loopt 
het tekort op tot € 5,5 mil joen. 

Voorgesteld wordt om allereerst de Algemene reserve aan te vullen zodra de uitkomst over de 
verwachte extra Provinciefondsmiddelen door het Rijk bekend wordt gemaakt. Is dat niet toe
reikend dan wordt de bestemmingsreserve STROP aangesproken. Wij hebben in leder geval hier
in een oormerk opgenomen voor een bedrag van € 5,5 mil joen. 

7 .1 . Begrotingswijziging 

De onder punt 3 weergegeven bestemming van het resultaat 2010 Is verwerkt in de 8^ begro
tingswijziging 2011. 

8 .1 . Décharge verlening 

Bij het vaststellen van de jaarstukken en daarmee het finaal afronden van het vorige boekjaar, 
verlenen Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten décharge voor het door hen in 2010 ge
voerde financiële beheer. 

5. Kanttekeningen 

Niet van toepassing 

6. Vervolgproces 

Niet van toepassing 

7. Advies uit de Opinieronde 

8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 maart 2011, nummer 1127189. 

BESLUITEN: 
4 = ^ 1. In te stemmen met de in de jaarrekening 2010 opgenomen onttrekking van € 533.200,- aan 
(yr^ de bestemmingsreserve personele frictiekosten en kredietvotering voor de aanschaf van een 
gy—, inspectievaartuig van € 68.000,- voor de provinciale vaarwegen; 

© 2. Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2010 vast te stellen met een positief rekeningresultaat 
^_,^ (na bestemming van reserves) van € 4,5 mil joen; 
^ ^ 3. In te stemmen met de bestemming van: 

a. de onontkoombare uitgaven ad € 6,8 mil joen waardoor het resultaat daalt tot € 2,3 
mil joen negatief; 

b. de onderuitputting 2010 ad € 0,4 mil joen waardoor het uiteindeli jke resultaat uit
komt op € 2,7 mil joen negatief; 

4. Het negatieve rekeningresultaat van € 2,7 mil joen ten laste te brengen van de Algemene re
serve; 

4=^ 
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5. Na bekendmaking door het Rijk over de herverdeling van het Provinciefonds, de Algemene 
reserve als eerste aan te vullen met € 5,5 miljoen tot minimaal de ondergrens, indien er 
sprake is van extra middelen uit het Provinciefonds die dit mogelijk maken; 

6. In afwachting van de herverdeling van het Provinciefonds, in de bestemmingsreserve STROP 
een oormerk op te nemen van € 5,5 miljoen ter dekking van de aanvulling van de Algemene 
reserve tot de ondergrens; 

7. De 8e begrotingswijziging 2011 vast te stellen; 
8. Gedeputeerde Staten décharge te verlenen voor het door hen in 2010 gevoerde financiële 

beheer. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 april 2011 
griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 

1. De Jaarstukken in relatie tot de P&C-cyclus; 
2. Rekeningresultaat 2010;(r.i.u.b) 
3. Overheveling onderuitputting 2010 naar 2011. 
- Jaarverslag en Jaarrekening 2010 (HB 1091249) (r.i.u.b.) 
- Productenrealisatie 2010 (ter kennisname) (HB 1105098) (r.i.u.b.) 
- 8e begrotingswijziging 2011 

10. Ter lezing gelegde stukken 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 

4 ^ m 

4=^ 

4=J 
(l/D 
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Bijlage 1. De Jaarstukken in relatie tot de P8tC-cyclus 

De Jaarstukken vormen het sluitstuk van de P&C-cyclus. Deze jaarlijks terugkerende cyclus bestaat 
uit vier fases. In de onderstaande tabel is per fase weergegeven welke documenten daarbij voor 
Provinciale Staten gerealiseerd wordenV 

Sturingsfase 

1. Kaderstellen 

2. Begroten 

3. Rapporteren en verantwoorden 

4. Verantwoorden en vaststellen 

Documenten 

Kadernota 

Programmabegroting 
(Productenraming: Voor PS ter kennisname) 

Voor- en Najaarsnota 

Jaarverslag en Jaarrekening 
(Productenrealisatie: Voor PS ter kennisname) 

Kaderstellen 1 
Begroten 

Rapporteren 
en verantwoor

den 

De functie van de Jaarstukken 
Provinciale Staten stelden in het najaar van 2009 de Programmabegroting 2010 vast. Vervolgens 
rapporteerden Gedeputeerde Staten via de Voor- en Najaarsnota 2010 aan Provinciale Staten over 
de uitvoering van de Programmabegroting 2010 (afwijkingenrapportage). Via de Jaarstukken leggen 
Gedeputeerde Staten verantwoording af over de realisatie van de doelstellingen, activiteiten en 
middelen. Die verantwoording vindt plaats in het Jaarverslag en de Jaarrekening. Deze wordt door 
Provinciale Staten vastgesteld. De Productenrealisatie is een document waar Gedeputeerde Staten 
op stuurt; Provinciale Staten ontvangen deze ter informatie. 

Begrippen: Rekeningresultaat voor en na bestemming - Bestemmen van het rekeningresultaat 
Het rekeningresultaat is het saldo van baten en lasten. Er is een resultaat vóór bestemming en een 
resultaat na bestemming. In het resultaat voor bestemming zijn alle toevoegingen en onttrekkingen 
aan reserves buiten beschouwing gelaten; het resultaat na bestemming is inclusief de mutaties in de 
reserves. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft deze systematiek voor. 

Na het bepalen van het rekeningresultaat na bestemming van reserves, volgt het bestemmen van 
het rekeningresultaat. 

OQ 
Naast documenten voor Provinciale Staten worden ook sturingsdocumenten voor de ambtelijke organisatie gerealiseerd. 
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Bijlage 2. Rekeningresultaat 2010 

Over het jaar 2010 bedragen de werkelijke lasten en baten (vóór resultaatbestemming) € 238,7 
miljoen respectievelijk € 233,5 miljoen. Het gevolg is een rekeningresultaat vóór bestemming van 
€ 5,1 miljoen nadelig. Daarnaast is per saldo € 9,6 miljoen onttrokken aan de reserves, zodat het 
resultaat na mutatie In reserves € 4,5 miljoen voordelig bedraagt. 
Vervolgens wordt dit voordelige resultaat bestemd, conform de toelichting in bijlage 3. Door de 
bestemming van het resultaat neemt deze af tot een tekort van € 2,7 miljoen. 

Omschrijving 

Totale lasten 

Totale baten 

Resultaat vóór bestemming reserves 
(a) 

Toevoeging reserves 

Onttrekking reserves 

Saldo bestemming reserves (b) 

Resultaat na bestemming reserves 
(a + b = c) 

Bestemming resultaat (c): 

3A. Onontkoombare uitgaven 

3B. Onderuitputting 2010 

Eindresultaat 2010 (tekort) 

Begroting 2010 
oorspronkelijk 

211.746 

213.743 

1.997 

20.697 

18.700 

- 1.997 

0 

Begroting 
2010 na 
wijziging 

309.246 

284.796 

-24.450 

24.103 

48.554 

24.450 

0 

Rekening 2010 

238.660 

233.546 

-5.114 

23.961 

33.595 

9.634 

4.520* 

6.809 ** 

366 •** 

- 2.655 

Verschillen { 
tussen Begroting! 
2010 na wijzl- 3 

ging en Rekening 
2010 

70.586 

51.250 

- 19.336 

142 

14.959 

14.816 

- 4.520 

* Verschillen die dit resultaat bepalen 
Hieronder wordt ingegaan op de voornaamste oorzaken van het uiteindelijke rekeningresultaat 2010 
dat na bestemming van reserves € 4,5 miljoen bedraagt, terwijl de begroting 2010 na wijziging 
uitging van een evenwicht tussen baten en lasten. 

Omschriiving Bedrag (-/- = nadeel) 
Thema 2 Verkeer, mensen, producten, diensten 

• hogere l<osten gladheidbestrijding, exclusief overwerk 
• lagere onderhoudsl<osten land- en vaarwegen 

-/- €1.350 
€ 500 

Thema 3 Economie en arbeidsmarkt 
• lagere lasten EU-programma's (netto) € 500 

Thema 4 Flevolandse samenleving 
• hogere lasten beeldende liunst € 340 

Thema 5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 
• vrijval middelen Bodemsanering 

Thema 6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 
• hogere inkomsten Provinciefonds 
• Lagere inkomsten Opcenten MRB -/-

€ 640 

€1.570 
€ 640 
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• niet bestede deel post onvoorzien € 250 
• niet gerea/Jseerde ombuigingen inhuur -/- € 470 
• niet bestede stelpost RSP/ZZL € 1.660 

Lagere lasten p-MJP € 2.460 

Overige mee- en tegenvallers -/- € 260 

Totaal € 4.520 

Thema Bedrijfsvoering 
De uitkomst van de bedrijfsvoering geeft geen aanleiding tot nadere toelichting in dit Statenvoor
stel. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de Jaarrekening (deel IV; hoofdstuk 3). 

Dit bedrag is toegelicht in bijlage 3A 
* Dit bedrag is toegelicht in bijlage 3B 

aa 
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Bijlage 3. Bestemming resultaat 

A. Onontkoombare uitgaven 

Ad 1. Convenant regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn 
In de meicirculaire 2010 van het Provinciefonds was € 1,7 miljoen aan Inkomsten opgenomen, be
doeld voor de uitvoering van het convenant Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn; deze Inkomsten 
zijn geoormerkt voor de uitvoering van dit convenant. Deze Inkomsten zijn in 2010 niet besteed. 
Voorgesteld wordt om deze middelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve vervangende pro
jecten Zuiderzeelijn, in afwachting van nadere bestedingsvoorstellen. 

Ad 2. Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 
In de septembercirculaire 2010 van het Provinciefonds was € 1,57 miljoen aan inkomsten opgeno
men, bedoeld voor de uitvoering van het convenant Bedrijventerreinen 2010-2020. In totaal kan 
Flevoland rekenen op € 4 miljoen, het restant wordt in de jaren 2012-2014 uitgekeerd. Deze inkom
sten zijn niet in 2010 geraamd en zullen pas vanaf 2011 tot besteding kunnen komen. 
Voorgesteld wordt om deze middelen in de Programmabegroting 2011 toe te voegen aan het thema
onderdeel Werken en ondernemen. 

Ad 3. Collectief particulier Opdrachtgeverschap 
De provincie ontvang een rijkssubsidie voor het stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgever
schap. Deze subsidie voor de gemeenten is nog niet volledig uitgegeven; er is geen einddatum 
vastgesteld. De gemeenten rekenen erop dat zij in 2011 nog subsidie kunnen verstrekken aan collec
tieven van particuliere opdrachtgevers. Het gaat hierbij om een bedrag van € 88.000. 
Voorgesteld wordt om deze middelen in de Programmabegroting 2011 toe te voegen aan het thema
onderdeel Vronen. 

Ad 4. p-MJP 
De provincie heeft in 2007 een meerjaren prestatieafspraak met het Rijk gemaakt over het landelijk 
gebied. Samen met de gebiedspartners zijn er uitvoeringsplannen voor zeven jaar opgesteld. Die 
plannen staan beschreven in het provinciaal Meerjarenprogramma (p-MJP) 'Volop kansen in Flevo
land 2007 - 2013'. 
De in enig jaar niet aangewende middelen p-MJP dienen beschikbaar te zijn voor het jaar er op 
volgend. Dit geschiedt via een storting in de bestemmingsreserve p-MJP in de jaarrekening en ver
volgens een onttrekking in de begroting. 
In de Jaarrekening 2010 zou volgens de Inkomsten en uitgaven voor het p-MJP € 3,1 miljoen gestort 
moeten worden in de reserve p-MJP. Omdat in de Programmabegroting 2010 sprake is van een 
geraamde storting van € 0,5 miljoen en er volgens de voorschriften in de Jaarrekening niet meer 
gestort mag worden volgens de Programmabegroting, dient het verschil van € 2,6 miljoen via de 
bestemming van het resultaat toegevoegd te worden aan de bestemmingsreserve p-MJP. 

Ad 5. Aandelenverkoop Essent/Nuon 
In de Jaarrekening 2009 is de verkoopopbrengst van aandelen Nuon en Essent voor een bedrag van 
€ 6,1 miljoen verantwoord. Daarnaast is in de jaarrekening 2009 in de voorziening 'Oninbare vorde
ringen' € 0,4 miljoen opgenomen als mogelijk oninbare vordering wegens verkoop aandelen Nuon en 
Essent. In 2010 is € 96.000 ontvangen aan Escrow (verkoop aandelen Essent) en als voordelig resul
taat verantwoord op dit themaonderdeel. Voorgesteld wordt om in lijn met middelen voor duurza
me energie (de verkoopopbrengst aandelen van € 6,1 miljoen), deze Inkomsten eveneens toe te 
voegen aan de Algemene reserve, met oormerk. 
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Ad 6. Jeugdzorg 
In de Nota reserves en voorzieningen 2007 Is opgenomen dat "met Ingang van 2004 de reserve 
jeugdzorg wordt gevoed met het restant van de eigen provinciale middelen t.b.v. de jeugdzorg". 
Ook eventueel in de toekomst te reserveren eigen middelen voor jeugdzorg worden in deze reserve 
gedoteerd. In 2010 bedroeg het saldo aan eigen provinciale middelen € 86.000. V^ij stellen voor om 
deze middelen te storten In de bestemmingsreserve Jeugdzorg. 

Ad 7. Bodemsanering 
Op de balans was als vooruitontvangen doeluitkering (van derden) een bedrag opgenomen voor 
bodemsanering die voor een bedrag van € 0,6 miljoen bestaat uit eigen provinciale middelen. Con
form de voorschriften zijn deze middelen vrijgevallen en als extra inkomst verantwoord in de jaar
rekening 2010. Deze middelen dienen echter bestemd te blijven voor bodemsanering. Wij stellen 
voor om deze middelen geoormerkt te storten in de Algemene reserve. 

Totalen onontkoombaar 

Voorstel" ' : '•••'-'^gr-' , -; 
1. Convenant regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn 
2. Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 
3. Collectief particulier Opdrachtgeverschap 
4. p-MJP 
5. Aandelenverkoop Essent/Nuon 
6. Jeugdzorg 
7. Bodemsanering 
Totaal 

Bedrag 
€1.658 
€1.575 

€88 
€ 2.669 

€96 
€86 

€637 
€ 6.809 

° F = ^ . 

B. Overheveling onderuitputting 2010 

Ad 1. Statenbudget 
In november 2009 besloot het Presidium om de onderuitputting 2009 op het Statenbudget te reser
veren voor het live uitzenden van staten- en commissievergaderingen. Deze middelen zijn vervol
gens in de Programmabegroting 2010 opgenomen. De uitgaven voor de live-uitzendingen zullen in 
2011 plaatsvinden. Dit heeft te maken met (op onderdelen) Europees aanbesteden van de herinrich
ting van de Statenzaal, de commissiekamer en de Rietkerkzaal. Daarom wordt door de Statengriffie 
voorgesteld om de onderuitputting op het Statenbudget 2010 over te hevelen naar de Programma-
begroting 2011. Het gaat hierbij om een bedrag van € 190.000 aan onderuitputting in 2010 welke 
zich voordoet op de onderdelen Fractieondersteuning (€ 148.000) en Beleidsevaluatie (€ 42.000). 

Ad 2. Stuurgroep Windpark Noordoostpolder 
De provincie is voorzitter van de Stuurgroep Windpark Noordoostpolder en faciliteert daarbij voor 
de activiteiten van de stuurgroep. Externe partijen (Ministeries van I&M en EL&I, de Windkoepel 
NOP, gemeente NOP) hebben in 2010 hun bijdrage in de kosten betaald, terwijl enkele uitgaven pas 
in 2011 worden gedaan. Deze middelen dienen weer beschikbaar te worden gesteld binnen de 
Programmabegroting 2011. 

Ad 3. AER Summer School 
In de Programmabegroting 2010 was budget beschikbaar voor de Summer School 2011. De voorbe
reidingen zijn gestart en de deelnemers zijn uitgenodigd. De nog niet bestede middelen van 
€ 18.000 zijn nodig om de Summer School te kunnen realiseren. 

aQ 
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Ad 4. Scholingsoffensief 
Provinciale Staten hebben budget beschikbaar gesteld voor een meerjarig scholingsoffensief in het 
kader van de economische crisismaatregelen. Dit schoiingsoffensief bestrijkt de periode 2010-2012. 
De activiteiten in het kader van het scholingsoffensief zijn gestart in 2010. Een aantal projecten 
heeft een zodanige aanlooptijd nodig gehad, dat begin 2011 met de uitvoering gestart kan worden. 
Hiermee is een bedrag van € 52.000 gemoeid. 

Ad 5. Bedrijfsinformatieplan 
Op het Bedrijfsinformatieplan resteert ultimo 2010 € 26.000. Verzocht wordt om deze middelen 
over te hevelen naar 2011 wegens doorlopende verplichtingen vanwege wet- en regelgeving. 

Totalen overheveling onderuitputting 2010 

^Voorstel .A • W:^ 
1. Statenbudget 
2. Stuurgroep Windpark NOP 
3. AER Summer School 
4. Scholingsoffensief 
5. Bedrijfsinformatieplan 
Totaal 

Bedraig 
€190 
€80 
€18 
€52 
€26 

€366 

° ü = ^ 
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Dienstjaar 2011 Begrotingswijzigingen exploitatie PSll/08 

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen: 

Mutaties begrotingsthema's 
L= Lasten 
B = Baten 

3.1 Werken en ondernemen 16.547.534 25.024.686 1.626.833 26.651.519 

irptaal 3 Economie en arbeidsmarkt 2J.17l.242 . 32.002.894 1.626.833 33.629.727 

4 Flevolandse samenleving 

4.5 Wonen 

:Totaal 4: Flevolandse samenleving 

441.075 

24.0ÓS.850 

441.075 

24.171.850 

88.000 

168.000 

529.075 

,24.339.850 

Thema 

Onderdeel Omschrijving 
L 
B 

Prim, 
begroting 

Vorige 
raming 

Mutatie 2011 Nieuwe raming Doorwerking t.o.v. 2011 

2012 2013 2014 

3 Economie en arbeidsmarkt 

106101018 

106103032 

Proj.Convenant bedrijventerreinen 

Schoiingsoffensief 

L 

L 695.000 695.000 
1.574.833 

52.000 

1.574.833 

747.000 
- -

JP : 

Ti 

O 
< 
z 
n 

< 
O 
> 
z 
o 

110101026 Stuurgroep NOP 

4.6 Ruimtelijke planning 

109101014 CoUectiefParticulierOnderaemerschap 

L 

L 

L 

-

3.167.571 

100.000 

-

3.167.571 

100.000 

80.000 

80.000 

88.000 

80.000 - - U -

3.247.571 

188.000 - - -

6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 

111301011 

111301036 
111301040 

111301047 

Algemene reserve 
Vervangende projecten Zuiderzeelijn 

Egalisatie jeugdzorg 
Storting reserve p-MJP 

L 

L 

L 
L 

450.000 

-
-
-

633.750 

-
-
-

6.233.000 
1.658.329 

85.933 

2.669.000 

6.866.750 

1.658.329 

85.933 
2.669.000 

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

6.6 Reserves 

6.5 Onvoorzien/stelposten 

6.1 Bestuur 

19.368.200 19.551.950 10.646.262 30.198.212 

111201012 Nog te verdelen apparaatskosten L 807.945 1.448.994 26.000 1.474.994 - - -

4.746.307 5.179.307 26.000 5.205.307 

101101020 

101101026 

101107017 

Beleidsevaluatie 
Fractieondersteuning 

AER summer school 2011 

L 

L 
L 

41.996 
168.464 

112.000 

41.996 
168.464 

112.000 

42.000 

148.000 
18.000 

83.996 

316.464 
130.000 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

12.783.898 12.834.898 208.000 13.042.898 
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Dienstjaar 2011 Begrotingswijzigingen exploitatie PSll/08 

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen: 

Mutaties begrotingsthema's 
L= Lasten 
B = Baten 

-O 
73 

O 
< 

n 

Thema 

Onderdeel Omschrijving 

Prim, 
begroting 

Vorige 
raming 

Mutatie 2011 Nieuwe raming 

6.6 Reserves 

1'otaul 6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen 

-23.102.518 

-97.0M.922 

-32.668.677 

-106.414.331 

-12.675.095 

-1.794.83^ 

-45.343.772 

-108.209.164 

Doorwerking to.v. 2011 

2012 2013 2014 

111301111 

111301129 

Algemene reserve 
Ontwikkelings/strategische projecten 

B 
B 

-794.000 

-2.801.294 

-794.000 

-3.256.294 
-7.175.095 

-5.500.000 

-7.969.095 

-8.756.294 
- -

Saldo van lasten en baten 

Aldus besloten in de vergadering van PS d.d. 

de griffier. 

7 APR. 2011 
1 2 MEI 2011 

Mm 

in enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de 

ïhister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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Dienstjaar 2011 Begrotingswijzigingen exploitatie PSll/08 

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen: 

Mutaties bedrijfsvoering 

Thema 

Onderdeel Omschrijving 

5 Informatisering en automatisering 

205301011 Bedrijfsinformatieplan 

5.3 Bedrijfsinformatieplan 

205301199 Dekkingsrekening 205301 

5.3 Bedrijfsinformatieplan 

Totaal 5 informulisvring cn automatisering 

Saldo van lasten en baten 

L= 
B = 

^sten 
Baten 

L 
B 

L 

Prim, 
begroting 

474.104 

L 

B 

895.383 

-823.692 

B -823.692 

171 696 

Vorige 
raming 

474.104 

895.383 

-823.692 

-823.692 

171.6% 

Mutatie 2011 

26.000 

26.000 

-26.000 

-26.000 

-

Nieuwe raming 

500.104 

921.383 

-849.692 

-849.692 

171.696 

Doorwerking to.v. 2011 

2012 2013 

- -

2014 

// 

-

- -
/ -

-

-

- J J 

"O 
73 

O 
< 
z 
n 

O 

> 
z 
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PS d.d. 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 maart 2011, nummer 1127189. 

BESLUITEN: 

1. In te stemmen met de in de jaarrekening 2010 opgenomen onttrekking van € 533.200,- aan 
de bestemmingsreserve personele frictiekosten en kredietvotering voor de aanschaf van een 
inspectievaartuig van € 68.000,- voor de provinciale vaarwegen; 

2. Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2010 vast te stellen met een positief rekeningresultaat 
(na bestemming van reserves) van € 4,5 miljoen; 

3. In te stemmen met de bestemming van: 
a. de onontkoombare uitgaven ad € 6,8 miljoen waardoor het resultaat daalt tot € 2,3 

miljoen negatief; 
b. de onderuitputting 2010 ad € 0,4 miljoen waardoor het uiteindelijke resultaat 

uitkomt op € 2,7 miljoen negatief; 
4. Het negatieve rekeningresultaat van € 2,7 miljoen ten laste te brengen van de Algemene 

reserve; 
5. Vanuit de bestemmingsreserve STROP een bedrag van € 5,5 miljoen over te hevelen naar de 

Algemene Reserve, waardoor deze aangevuld wordt tot de ondergrens; 
6. De 8e begrotingswijziging 2011 vast te stellen; 
7. Gedeputeerde Staten décharge te verlenen voor het door hen in 2010 gevoerde financiële 

beheer. 

Aldus besloten in de openbare vergaderinjf van Provinciale Staten van 27 april 2011 
griffier, voorzitter. 


