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Technische vragen Perspectief nota 2015-2019 

Op 10 juni 2015 is de concept Perspectief nota 2015-2019 besproken in de integrale commissie. Er is door het College toegezegd op een aantal vragen 
schriftelijk te antwoorden voor behandeling van de Perspectiefnota 2015-2019 in PS van 1 juli a.s. 
Deze vragen zijn ambtelijk beantwoord en worden op 24 juni 2015 via de Statengriffie aangeboden aan Provinciale Staten. 

Nr Programma Portefeuille 
houder 

Fractie Vraag Antwoord 

Algemeen J.N.J. 
Appelman 

PVV De cijfermatige aansluiting van de 
financiële paragraaf op blz. 16 van het 
Coalitieakkoord naar de betreffende 
meerjarenopstellingen is niet helder. Het 
gaat daarbij onder meer om de financiële 
ruimte voor structureel en incidenteel 
beleid. Vraag is ook of het budgettair 
resultaat 2014 niet dubbel (structureel en 
incidenteel ) wordt ingezet. Een 
duidelijke cijfermatige en beleidsmatige 
toelichting is zeker gewenst. 

De financiële paragraaf van het Coaliteakkoord is volledig verwerkt in de 
Perspectief nota (met uitzondering van de p.m. posten). Deels door mutaties 
in de programmalasten en -baten, deels via reserveringen binnen de reserve 
strategische projecten. Daarbij zijn de structurele bedragen verwerkt in de 
exploitatie i.e. zijn zichtbaar gemaakt in hoofdstuk IV het Financieel 
Totaaloverzicht (zie pag. 39/40 van de Perspectiefnota 2015-2019) en zijn 
de incidentele bedragen, m.u.v. de € 1 min. voor de Omgevingsvisie, 
geoormerkt binnen de reserve strategische projecten (zie hoofdstuk lil onder 
de paragrafen Begrotingswijziging, onderdeel NB). 
Van het rekeningresultaat 2014 is bij de vaststelling van de jaarstukken op 
27 mei 2015 een deel (€ 4,3 min.) specifiek bestemd en een deel (€ 4,9 
min.) is toegevoegd aan de reserve strategische projecten. Dit bedrag van € 
4,9 min. is betrokken bij de financiële paragraaf van het Coalitieakkoord. 
Het Coalitieakkoord is financieel verwerkt in de Perspectiefnota 2015-2019. 
Het resultaat 2014 is derhalve niet dubbel ingezet. 

Algemeen J.N.J. 
Appelman 

PvdA, PVV, 
CU, D66 

De tekorten uit de Perspectiefnota 
worden gedekt uit de stelpost Nieuw 
Beleid en niet uit de reserve strategische 
projecten. Het College past hierdoor niet 
haar eigen financiële uitgangspunt 13 toe 
(pag. 48 Perspectiefnota 2015-2019)? 

In de Perspectiefnota zijn diverse financiële mutaties opgenomen. Voor een 
deel betreft het nieuwe inzichten in de algemene dekkingsmiddelen en de 
stelposten, voor een deel betreft het mutaties in de beleidsuitgaven. In deze 
mutaties is ook het nieuwe beleid begrepen, zoals dit onder andere in het 
Coalitieakkoord is opgenomen. Het saldo van al deze mutaties is ten laste 
gebracht van de stelpost nieuw beleid. Het gaat dus niet om het dekken van 
een tekort, maar om de dekking van de consequenties van het totaal aan 
voorstellen uit de Perspectief nota, waaronder het nieuwe beleid. Omdat de 
omvang van de stelpost nieuw beleid hiervoor voldoende, is dit niet strijdig 
met uitgangspunt 13. 
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Nr Programma Portefeuille 
houder 

Fractie Vraag Antwoord 

Algemeen J.N.J. 
Appelman 

50+ De tabel in bijlage 4 van de 
Perspectief nota 'top 10 risico's'( pag. 
55), spoort niet met eenzelfde tabel uit 
het boekwerk Jaarverslag 2014? 

Bij de beantwoording van de 'Technische vragen bij de Jaarstukken 2014' is 
in bijlage bij vraag 7, pag. 18 (1742397) reeds aangegeven dat de tabel 'top 
10 risico's' in het verstrekte boekwerk Jaarrekening 2014 een omissie 
bevatte. De tabel opgenomen in de Perspectiefnota is conform de aan PS 
verstrekte gecorrigeerde tabel van de Jaarrekening (zie bijlage hieronder). 

Algemeen J.N.J. 
Appelman 

D66 Vraagt een toelichting op Revolverende 
fondsen? 

In de paragraaf V/eerstandsvermogen wordt ingegaan op het risico van inzet 
van revolverende middelen (leningen, achtergestelde leningen, garanties en 
participaties). 

Voor het verwezenlijken van onze ambities zetten we steeds vaker 
revolverende instrumenten in; met name leningen. Zoals we bij de 
behandeling van de Jaarstukken al aangaven, zijn we ons bewust van de 
mogelijke risico's bij het inzetten van dit instrument. 
Als beheersmaatregel wordt - bij het verstrekken van een lening - een zo 
goed mogelijke inschatting gemaakt van het risico. Het beleid is om 
wanneer er sprake is van een risico groter dan 50%, een voorziening te 
treffen. Leningen waarvoor enig risico is, worden afgedekt door middel van 
(een oormerk in) onze reserves of worden opgenomen in de 
weerstandsparagraaf. Deze risicoanalyses worden periodiek geactualiseerd 
binnen de reguliere P&C-cyclus. 
Zoals door uw accountant bij de controle op de Jaarrekening is 
geconstateerd, zijn de getroffen voorzieningen voor oninbaarheid 
toereikend. 

Ruimte M.A. 
Rijsberman 

GL Waarvoor worden de middelen 
windenergie? van € 1 min. (€ 250.000 
per jaar voor de periode 2015-2018) 
ingezet? 

Deze middelen worden ingezet voor het begeleiden van het gebiedsproces 
rond het project 'Opschalen en saneren windenergie'. Het gaat daarbij o.a. 
om inhuur van specifieke kennis over ruimtelijke inpassing, 
procesbegeleiding richting windverenigingen en gemeenten en communicatie 
over dit proces. 
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Nr Programma Portefeuille 
houder 

Fractie Vraag Antwoord 

Bereikbaarh 
eid 

J. Lodders Meerdere Kan ook in lijn met de verlaging van de 
MRB indexering van 2% naar 1% in 2016 
het reizigerstarief OV verlaagd worden? 

Hoe worden de middelen voor de 
kwaliteitsimpuls OV ingezet? 

In het kader van het (deels) achterwege laten van de tariefindexatie voor het 
provinciaal streekvervoer is vorig jaar ook een mededeling naar Provinciale 
Staten verstuurd (edocs: 1659278). In deze mededeling stond beschreven wat 
de gevolgen zijn van het eenzijdig verlagen of het achterwege laten van de 
tariefindexatie. Kort samengevat: het aanpassen van de reizigerstarieven 
verhoogt de onduidelijkheid naar de reiziger, omdat er binnen het 
gezamenlijke concessiegebied Flevoland en Overijssel structureel twee 
verschillende tarieven gaan ontstaan. Dit bemoeilijkt tevens het gezamenlijke 
concessiebeheer. Daarnaast vereist dit ook structurele aanpassingen in de 
bussen. De structurele kosten om deze aanpassingen te doen overstijgen het 
(deels) achterwege laten van de tariefindexatie. Dit was voor Gedeputeerde 
Staten de reden om de middelen vanuit de kwaliteitsimpuls openbaar vervoer 
niet in te zetten voor een algemene tariefsverlaging, maar om deze o.m. in te 
zetten voor specifieke tariefacties. 

Daarnaast heeft de provincie Flevoland enkel invloed op de OV 
reizigerstarieven die vallen onder de concessie IJsselmond, omdat de 
provincie hier de concessieverlener van is. Ten aanzien van de, naar de 
gemeente, delegeerde vervoersconcessies (stadsvervoer Lelystad, stads- en 
streekvervoer Almere) en de Q-liner Emmeloord-Lemmer kan de provincie de 
reizigerstarieven niet verlagen aangezien de provincie niet de concessiehouder 
is. Dit leidt dus ook tot verschillende tarieven binnen de provincie. 

In de mededeling aan Provinciale Staten die hierover is gedaan in najaar 2014, 
is aangegeven dat de middelen zullen worden ingezet voor speciale 
tariefacties en marketingacties. Op dit moment worden de volgende tarief- en 
marketingacties voorbereid: 
1) Actie "OV ambassadeurs" - OV ambassadeurs zijn vrijwilligers die ouderen 
ondersteunen bij het reizen met het openbaar vervoer. Deze actie is gestart 
op 30 mei 2015 en betreft een continue actie. 
2) Actie "Kids Vrij op de bus" - alle kinderen jonger dan 12 jaar (t/m 11 jaar) 
reizen gratis in de bussen van de Concessie IJsselmond. Voorwaarde is dat het 
betreffende kind beschikt over een persoonlijke chipkaart, wordt 
begeleid door ten minste één betalende volwassene en reist buiten de spits.  
De streefdatum van de start van deze actie is 22 juni 2015 en eindigt eind 
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Nr Programma Portefeuille 
houder 

Fractie Vraag Antwoord 

Hoe is invulling gegeven aan OV 
actietarieven? 

augustus 2016. 
3) Intensivering actie "Ervaar het OV" - gericht op kennismaking met de 
reismogelijkheden die het OV biedt. Er wordt naar gestreefd om deze actie te 
starten op 1 juli 2015 en deze loopt door tot en met eind 2016. 
4) Afspraken maken met MBO-scholen - doel is spreiding van de spits door 
verschuiving van lestijden. Met name van belang op het moment dat alle MBO-
scholieren de beschikking krijgen over een Ov-studentenkaart. Start in 
september 2015. 

Hieronder staat de besteding van de middelen kwaliteitsimpuls OV 2015 

OV-ambassadeurs : € 18.0001 € 5.000; € 13.000 
Kids Vri) op de bus i € 25.000 i € 240.000 i £ 120.0001 € 145.000 
intensiveer 'Eî aar het ÖV J € 10.000: € 10.000 i C 5.000 i € 15.000 
MBO . J € 10.000; 16.000 i € 26.000 

Bereikbaarh 
eid 

J. Lodders D66 Wat moet worden verstaan onder een 
bruto raamkrediet? 

Jaarlijks worden een provinciaal Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte 
en Transport (p-MIRT) en een Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging 
Infrastructuur (MBVI) opgesteld. Voor het totale in het begrotingsjaar 
benodigde investeringsbedrag van de daarin opgenomen werken wordt door 
Provinciale Staten één totaalkrediet beschikbaar gesteld, het zogenaamde 
bruto raamkrediet. Er zijn bruto raamkredieten voor Niet Jaarlijks 
Onderhoud, Investeringen en Vervangingsinvesteringen. Binnen elk van deze 
bruto raamkredieten kunnen GS middelen herschikken tussen de 
geprogrammeerde werken als dit noodzakelijk blijkt (projecten kunnen 
goedkoper of duurder uitvallen). 
De bruto raamkredieten betreffen dus het volledige investeringsvolume voor 
dat jaar. Dit totaalvolume wordt door Provinciale Staten geautoriseerd. De 
onderverdeling van deze middelen is terug te vinden in het p-MIRT en het 
MBVI. 
NB. Een deel van de investeringen wordt gedekt uit bijdragen van derden 
(waaronder de Brede doeluitkering BDU). Voor het investeringsbedrag na 
aftrek van deze bijdragen wordt wel de term netto investeringsvolume 
gebruikt. 

eDocs 1760337 pag 4 



Nr Programma Portefeuille 
houder 
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Economie M.A. 
Rijsberman 

D66 Hoe is de overheadbijdrage van 15% voor 
Technische Bijstand Kansen voor West 
opgebouwd. Was eerst toch 40%? 
Geldt deze 15% voor alle programma's? 

De genoemde 15% voor de periode 2014-2020 is een gefixeerd percentage 
dat is vastgelegd in de 'Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-
2020' van het ministerie van Economische Zaken. Dit vaste percentage wordt 
toegepast bij declaratie van loonkosten. 

In de programmaperiode 2007-2013 mochten de werkelijke indirecte kosten 
gedeclareerd worden, mits correct onderbouwd. Het percentage van 40% is 
destijds uit onderhandeld met inachtneming van het maximaal binnen het 
programma beschikbare budget voor Technische Bijstand. 

Naast het EFRO-programma voeren wij nog het Interreg programma uit. 
Hiervoor is het overheadpercentage nog niet vastgesteld. In de voorgaande 
periode was dit 12%. 

Samenleving M.A. 
Rijsberman 

meerdere Er wordt gesteld het bedrag in de reserve 
Jeugdzorg ad € 2,5 min. niet meer 
benodigd is en zodoende kan terugvloeien 
naar de Algemene Reserve. Het is nu te 
vroeg om deze conclusie te trekken; 
voorkeur gaat uit naar beschikbaar 
houden binnen sociale domein. 

Graag inzicht in de voortgang transitie 
jeugdzorg en de inzet van onze €1,5 min. 
JZ? 

In de Perspectiefnota 2015-2019 wordt geen voorstel gedaan voor deze 
middelen, maar aangekondigd dat deze naar verwachting kunnen vrijvallen. 
Bij de Zomernota 2015 kan hierover nadere besluitvorming plaatsvinden. 

Voortgong transitie jeugdzorg 
In de zes gemeenten binnen Flevoland wordt hard gewerkt aan de 
transformatie van de jeugdzorg. De ontwikkeling van de gemeentelijke 
jeugdzorg komt behoorlijk op gang en zal naarmate de kwartaalrapportages 
beschikbaar komen beter inzichtelijk worden voor de gemeenten en de 
aansturing versterken. 
De besteding van de middelen is vastgelegd, de uitnutting (nog) niet en  
eventuele overschrijdingen zullen per gemeente worden bekeken. Kleinere  
gemeenten hebben sneller alle jeugdzorg in beeld en kunnen sneller  
instructie aan de jeugdzorg geven. Almere behoort volgens de  
Maatschappelijke Ondernemers groep (MO groep) tot de 10 gouden  
gemeenten die de decentralisaties goed oppakken. De gemeente ziet het  
belang van preventie om grote problemen voor te zijn. Verder onderscheidt  
de aanpak in Almere zich in positieve zin door 1 ondersteuningsplan per  
gezin voor alle vormen van zorg en ondersteuning die nodig zijn. 
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Nr Programma Portefeuille 
houder 

Fractie Vraag Antwoord 

De inzet van € 1,5 miljoen provinciale middelen JZ 
In totaal worden in 2015 door inzet van de provinciale middelen aan 
minimaal 139 jeugdigen zorg verleend, door: 
a. Aanbod gecombineerd kortdurend verblijf, de zogenaamde 
logeervoorzleningen. Het uitvoeringsplan zal op 2 juli in het bestuurlijk 
overleg van de gemeenten worden vastgesteld. 
b. Versterken (netwerk)pleegzorg. Voor de groep gewone tieners en die met 
een licht verstandelijke beperking is dringend behoefte aan 
(netwerk)pleegzorg. Jeugdzorgorganisatie Vitree is inmiddels een 
aansprekende campagne gestart 'Kindgericht werven' die pleeggezinnen zal 
opleveren waar tieners geplaatst worden. 
c. Creëren van een vangnet voor jeugdigen. Er zijn/worden jeugdigen vanuit 
een noodsituatie geplaatst. 
Kortom de provinciale middelen worden ingezet om noodzakelijke 
voorzieningen aan de voorkant en noodhulp te realiseren waar gemeenten en 
jeugdzorgorganisaties anders onvoldoende aan toe komen, zie ook de brief 
van de gedeputeerde aan de Staten d.d. 20 jan 2015 "aanvullende 
informatie middelen jeugdzorg"(1700046). 

Inschatting is dat er op grond van het bovenstaande op dit moment geen 
reden is om vanuit de provinciale reserve jeugdzorg in te zetten. In 
september kunnen gemeenten vanuit de kwartaalrapportages vermoedelijk 
een duidelijker beeld geven van de voortgang van de transitie jeugdzorg en 
de inzet van de € 1,5 miljoen provinciale middelen. 

10 Bestuur J.N.J. 
Appelman 

50+ Is er zicht op de bedragen die in het 
kader van de vennootschapsbelasting 
overheidsondernemingen afgedragen 
moeten worden en zijn deze verwerkt in 
de meerjarencijfers?. 

Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheden onderworpen aan 
vennootschapsbelasting, indien en voor zover zij ondernemingsactiviteiten 
uitvoeren. Hoewel het hierop betrekking hebbende wetsvoorstel in mei 2015 
definitief door de Eerste Kamer is aangenomen zijn er ten aanzien van de 
praktische uitvoerbaarheid tal van vragen. In verband hiermee zijn IPO, VNG 
en UvW momenteel met de Belastingdienst in overleg over een hanteerbare 
praktische invulling van het wetsvoorstel. Planning is dat dit de komende 
maanden wordt afgerond. 
Provincie Flevoland heeft op basis van de huidige stand van zaken in  
samenwerking met Deloitte Belastingadviseurs een impactanalyse gemaakt.  
Hieruit komt naar voren dat een zeer beperkt aantal activiteiten van de  
Provincie Flevoland onderworpen zal zijn aan vennootschapsbelasting. De 
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hieruit voortvloeiende verschuldigde vennootschapsbelasting is op dit 
moment lastig in te schatten. Wel is de verwachting dat het niet om 
materiële bedragen gaat. 

11 Bestuur J.N.J. 
Appelman 

meerdere Waarom wordt de stelpost Onzekerheden 
verhoogd in de loop der tijd? 

In hoofdstuk V van de Perspectiefnota, pagina 44 is onderstaande tabel (met 
toelichting) opgenomen. 

onzekerheid p«r jaar •• 
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Hierin is de opbouw van de stelpost begrotingsonzekerheden over de periode 
2015-2019 weergegeven. De noodzakelijke hoogte van deze stelpost wordt 
periodiek beoordeeld en de effecten hiervan op de stelpost worden verwerkt 
in de reguliere P&C documenten. Omdat onzekerheden verder in de ti jd 
toenemen, loopt de stelpost op. 

12 Bestuur J.N.J. 
Appelman 

D66 Waarom wordt de mogelijk meevaller van 
BTW compensatiefonds ad € 0,6 min. 
financieel niet meegenomen in deze 
Perspectiefnota? 

Indien het beroep op het BCF in 2015 lager is dan het geraamde plafond 
krijgen de provincies het verschil uitgekeerd via het Provinciefonds. De 
hoogte van deze mogelijke uitbetaling is nog niet definitief. Ten tijde van de 
meicirculaire 2014 voorzag het Rijk dat het geraamde beroep op het BCF in 
2015 € 21 min. lager zou zijn dan het geraamde plafond, in de meicirculaire 
2015 is dat bedrag verlaagd naar € 15 min. Het voordelig effect voor 
Flevoland in 2015 zou in dat laatste geval circa € 0,6 min. zijn. Onbekend is 
nog hoe de definitieve situatie in 2015 en volgende jaren zal zijn. Om die 
reden is eerder besloten om niet te anticiperen op dit effect. 

13 Bestuur J.N.J. 
Appelman 

CU Nieuwe reserve Almere 2.0 ; moet de 
bijlage m.b.t. deze reserve ook door PS 
worden vastgesteld? 

In de nota reserves en voorzieningen 2011-2015 is vastgelegd dat bij  
voorstellen tot instelling van een nieuwe reserve een aantal zaken helder  
moet zijn, zoals doel, instandhoudingsduur, voeding, beslissingsbevoegdheid,  
etc. Hiervoor hanteert de provincie een standaardformat. Bij het voorstel  
voor het instellen van de reserve Almere 2.0 is dit format als bijlage 
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bijgevoegd. Deze bijlage kan worden beschouwd als onderdeel van het 
besluit tot instellen van de reserve. 

14 Bestuur J.N.J. 
Appelman 

SP Is de stelpost Onzekerheden wel nodig 
gezien de hoogte van het 
weerstandsvermogen? 

Jaarlijks wordt op twee plaatsen in de begroting specifiek rekening 
gehouden met de financiële gevolgen van risico's en onzekerheden: 
• De stelpost onzekerheden Perspectief nota 
• De weerstandscapaciteit in de paragraaf weerstandsvermogen 
Deze twee 'dekkingsmogelijkheden' hebben verschillende doelen en 
achtergronden. Kort gesteld komt het er op neer dat 
• De stelpost onzekerheden Perspectief nota is bedoeld voor het opvangen 

van de effecten van andere uitkomsten van de rekenkundige aannames 
die zijn gedaan in de Perspectiefnota en de daarop gebaseerde 
programmabegroting. 

• De weerstandscapaciteit is bedoeld voor het opvangen van de financiële 
risico's die de provincie loopt bij het uitvoeren van het provinciale 
beleid. 

Om die reden wordt een stelpost onzekerheden wel noodzakelijk geacht. De 
omvang hiervan is onderbouwd in hoofdstuk V van de Perspectief nota. 

NB: 
In de commissie Planning en Control van 3 september 2014 is hierover een 
toelichtende notitie besproken (1633529) 

15 Bestuur J.N.J.  
Appelman 

meerdere Welke financiële mutaties vloeien voort 
uit meicirculaire Provinciefonds? 

De financiële effecten van de meicirculaire 2015 zijn opgenomen in een 
mededeling die separaat is aangeboden (1760303) 

16 Bestuur J.N.J. 
Appelman 

PVV Kan een toelichting worden gegeven op 
de sterk oplopende stelpost loon en 
prijsontwikkeling (pagina 15)). 

De stelpost loon- en prijsontwikkeling is bedoeld voor de effecten van loon-
en prijsontwikkelingen die zich voordoen in de komende jaren. De uitgaven 
in de meerjarenraming hebben namelijk het prijspeil van de eerste 
jaarschijf (het begrotingsjaar). 
In de raming van de algemene dekkingsmiddelen (de voornaamste 
inkomsten) zijn wel reeds de loon- en prijsontwikkelingen voor komende 
jaren opgenomen (voor het Provinciefonds via het accres en voor de 
opcenten MRB via de jaarlijkse indexering met 1%). 
Om een juist begrotingsbeeld te schetsen dient daarom ook voor de uitgaven 
rekening te worden gehouden met het effect van loon- en 
prijsontwikkelingen. Dit doen we met één totale stelpost per jaar. Deze 
stelpost is bedoeld voor de loon en prijsontwikkelingen van inkoop van 
goederen en diensten, subsidies en de loonkosten van het provinciaal 
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personeel. 
Voor de verwachte loon- en prijsontwikkelingen in komende jaren worden 
recente CPB cijfers gehanteerd. Omdat een jaarlijkse toename van de lonen 
en prijzen wordt voorzien, stijgt deze stelpost dus jaarlijks. De 
noodzakelijke hoogte van deze stelpost wordt periodiek beoordeeld en de 
effecten hiervan op de stelpost worden verwerkt in de reguliere P&C 
documenten. 

17 Bestuur J.N.J. 
Appelman 

CU Wat zijn de structurele effecten na 2019 
van MRB indexering van 1% ipv. 2%?. 

SP Waar is in de financiële tabellen van de 
Perspectief nota het nadeel in 2015 van 
€0,5 min. MRB, vanwege de 
ontwikkelingen van het 
voertuigenbestand, zichtbaar? 

Het verschil tussen een indexering met 1% en 2% is (afgerond € 0,5 min 
jaar. Dit betekent dat de inkomsten uit de opcenten MRB vanaf 2020 
jaarlijks met € 0,5 min. toenemen in plaats van met € 1,0 min. per jaar. 
Over een periode van bijvoorbeeld 4 jaar (2020-2023) betekent dit een 
totaal verschil aan inkomsten van € 5,0 min. 
Wat het effect hiervan is op de begrotingssaldi in die jaren is uiteraard 
afhankelijk van veel andere factoren, zoals de ontwikkelingen in de 
algemene dekkingsmiddelen en de provinciale uitgaven. Bij volgende 
Perspectiefnota's zal dit geleidelijk zichtbaar worden. 

Het nadeel van € 0,5 min. is zichtbaar gemaakt in de financiële tabel op 
pag. 14 van de Perspectief nota: % 

per 

Mutatfes algemene dekkingsmWdelen ?r IS 1 1 2016 11201:7: |i|||2ft18 i | | | | 2 0 ^ | 
provinciefonds 904 695] 676 544 544 
opcenten MRB ^̂ ^̂ ^̂  > sooi ••.000 t.500 1.000 
rentebaten 99 461 -10 -21 4 
dividend 43 431 43 43 43 
Totaat:mutat(e:algemö^e<J^kings^ t 546 1.284 1.709 2.06« 1.59:1 

(bedraden x € 1.ÖQ0; voordeel) 

18 Bestuur J.N.J. 
Appelman 

PVV In de Perspectiefnota is aangegeven dat 
de vrije ruimte binnen de Algemene 
Reserve € 10,3 min. bedraagt. Wat is de 
relevantie van deze opmerking en wat 
zijn de gevolgen voor de 
weerstandscapaciteit /ratio als dit bedrag 
wordt ingezet? 

In de financiële uitgangspunten (bijlage bij het Coalitieakkoord) is onder 9 
opgenomen dat wij in onze P&C documenten rapporteren over de vrije 
ruimte in de Algemene reserve. Dit vergroot het inzicht voor Provinciale 
Staten. 
In het jaarverslag 2014 is de weerstandscapaciteit berekend op € 40,2 min. 
en de weerstandsratio op 4,01 (op basis van een omvang van de risico's van 
€ 10,0 min.). Indien de vrije ruimte van € 10,3 min. binnen de Algemene 
reserve wordt ingezet, daalt de weerstandscapaciteit van € 40,2 min. naar € 
29,9 min. Voor de weerstadratio betekent dit een verlaging van 4,01 naar 
(afgerond) 2,9. 
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19 Bestuur L. Verbeek SP Zijn de extra middelen voor Verkiezingen 
2019 en de Statenconferentie benodigd 
als gekeken wordt naar de uitgaven voor 
de afgelopen verkiezingen (2015)? 

De evaluatie loopt momenteel, onder meer met de begeleidingscommissie 
verkiezingen. 
Bespreking van de evaluatie verkiezingen staat gepland voor in de 
statencommissie Bestuur na de zomer. 
Over de inhoudelijke aanbevelingen kan dan nader worden gesproken. 
De voorgestelde budgetten 2019 voor de Verkiezingen en Statenconferentie, 
zijn gebaseerd op ervaringscijfers. 
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Bijlage bij vraag 3 
Tekst afkomstig uit beantwoording van de 'Technische vragen bi j de Jaarstukken 2014' is in bijlage bi j vraag 7, 
pagina 18 (1742397) Gecorrigeerde tabel 2.2 Top 10 risico's van paragraaf 2 V/eerstandsvermogen en 
risicobeheersing. 

Wordt Pagina 114 - 115 Jaarrekening 2014  
Tabel 2.2: Top 10 risico's 

JV 
2014 

PB 
2015 

Onzekerheid/Risico Cat. 
PB 

2015 
JV 

2014 
Kans Impact Effect 

l i i i i i i i s i i i i 
1 3 Flevokust S/O 2,25 3,23 Specifiek berekend 

2 5 
Infra, organisatie van realisatie 
en beheer 

B/O 
0,90 0,90 Middel Beperkt Middel 

3 4 
Reserves inzetten als revolverende 
middelen 

S 
1,88 

0,75 Klein Beperkt Groot 

4 6 Rijksbijdragen ontwikkelingen B/S 0,75 0,75 Klein Beperkt Groot 
5 - Informatievoorziening 0 - 0,60 Klein Breed Middel 
6 - Batavialand NLE B/O - 0,45 Middel Klein Middel 
7 8 Wind B/O 0,45 0,38 Klein Klein Groot 
8 2 Opdroging BDU B 2,25 0,30 Klein Beperkt Middel 
9 9 OMALA S/O 0,30 0,30 Klein Beperkt Middel 
10 - Gebiedsopgaven 0 - 0,30 Middel Beperkt Klein 

Subtotaal 8,78 7,96 
Overige risico's B/O/S . 5.95 2,05 

Totaal generaal 14,73 10,01 14,73 

Vlas: (geel gearceerd zijn de cijfers die z1jn aangepast in bovenstaande tabel) 
Tabel 2.2: Top 10 risico's 

JV 
2014 

PB 
2015 

Onzekerheid/Risico Cat. PB 
2015 

JV 
2014 

Kans Impact Effect 

1 3 Flevokust S/O 2,25 3,23 Specifiek berekend 

2 5 
Infra, organisatie van realisatie 
en beheer 

B/O 0,10 0,90 Middel Beperkt Middel 

3 4 
Reserves inzetten als revolverende 
middelen 

S 0,90 0,75 Klein Beperkt Groot 

4 6 Rijksbijdragen ontwikkelingen B/S 1,88 0,75 Klein Beperkt Groot 
5 - Informatievoorziening 0 0,90 0,60 Klein Breed Middel 
6 - Batavialand NLE B/O - 0,45 Middel Klein Middel 
7 8 Wind B/O 0,75 0,38 Klein Klein Groot 
8 2 Opdroging BDU B 0,45 0,30 Klein Beperkt Middel 
9 9 OMALA S/O 0,30 0,30 Klein Beperkt Middel 
10 - Gebiedsopgaven 0 - 0,30 Middel Beperkt Klein 

Subtotaal 7,53 7,96 
Overige risico's B/O/S 7,20 2,05 

Totaal generaal 14,73 10,01 
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