
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
AAededeling 

Onderwerp 
Financieel toezicht 2013; vorm en bevindingen (toezichtbrief BZK). 

Doel van deze mededeling: 

Uw staten te Informeren over onze reactie op de toezichtbrief 2013 van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaries (BZK). 

Toezegging/motie/amendement: 

N.v.t. 

Inleiding: 

We hebben een afschrift ontvangen van de toezichtbrief 2013 die BZK op 14 
december zond aan Provinciale Staten. Vla deze mededeling stellen wij u in 
kennis van onze reactie. 

Mededeling: 

Het college van GS is content met de toezichtbrief 2013 van BZK. We zijn gene
gen om de aanbevelingen 1 t /m 3 (met in achtneming van onderstaande) over te 
nemen en deze te betrekken bij de begrotingsvoorbereidingen 2014. 

Registratienummer 

1448877 

Datum 

22 januari 2013 

Auteur 

H.G. Bult 

Af delinsl Bureau 

FIN 

Openbaarheid 

Passief openbaar 

Portefeuillehouder 

W i t t eman , M.J.D. 

Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

1. Het opnemen van aanvullende informatie in de paragraaf Verbonden 
partijen in de begroting 2014. 
We nemen de aanbeveUng van BZK over om bij onze GemeenschappeUjke 
RegeUngen (GR) informarie op te nemen over de verdeelsleutels (aandeel 
in resultaat van de GR) zoals die tussen de deelnemers van de GR zijn af
gesproken. 

2. Het betrekken van de (financiële) uitkomsten uit het onderzoek naar de 
"Stille lasten" bij het opstellen van de eerst volgende begroting(en). 
In december 2012 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de eerste 
uitkomsten van het onderzoek naar de "Srille lasten". Nadere uitwerking 
vindt plaats. De eerste helft van 2013 zal gebruikt worden om de overige 
inspecties en 'second opinion onderzoeken' uit te voeren, waarna de de
finitieve resultaten bekend zijn en verwerkt worden in een meerjaren 
beheerprogramma. Een en ander wordt ter besluitvorming - samen met 
de strategische uitvoeringsplannen (beheerplannen) - eind 2013 aan PS 
voorgelegd. Voor de begroting 2014 zullen we een aantal aspecten ge
bruiken die we tot dan toe weten. De begroting 2015 is het document 
waar voor het eerst de resultaten volledig worden geïntegreerd (onder 
andere in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen) 

3. Het betrekken van de geactualiseerde onderhoudsplannen Kapitaalgoe
deren bij de begroting 2014. 
Diverse onderhoudsplannen worden momenteel geactuaUseerd. Voor die 
plannen die betrekking hebben op INFRA, hebben we hiervoor al de stand 
van zaken geschetst. 
Ook het onderhoudsplan voor het Provinciehuis wordt geactuaUseerd. Het 
is de bedoeUng dat het onderhoud vanaf 2014 gebaseerd kan worden op 
een vastgesteld kwaUteltsniveau en de daaruit voortvloeiende onder
houdslasten (of dat, indien van toepassing, via de paragraaf Onderhoud 
kapitaalgoederen een exact inzicht wordt gegeven in het eventuele ach-
terstalUge onderhoud). 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D Mededeling 
Bladnummer 
2 
Documentnummer 
1434137 

Het vervolg 
BZK verzoekt Provinciale Staten voor 1 april 2013 te reageren op de toezichtbrief 2013. De Griffie 
zal (met raadpleging van de Statenwerkgroep Planning en Control op 6 februari 2013) een reactie 
van Provinciale Staten voorbereiden. Deze reacrie zal via de opinieronde van 27 februari 2013 en de 
besluitvormingsronde van 20 maart 2013 door Provinciale Staten worden vastgesteld. Het presidium 
van maandag 14 januari 2013 is in deze procedure gekend. 

Ter inzage in de leeskamer 
N.v.t. 

Verdere informatie 
N.v.t. 


