Beantwoording vragen begroting 2015 (commissies).
In de commissies van 22 en 29 oktober 2014 is de Ontwerpbegroting 2015 behandelt. Enkele vragen zijn onbeantwoord gebleven. Hieronder zijn de vragen en
antwoorden opgenomen.
Nr
1.

Onderwerp
Bijlage Financiële
diagnose

Cie
P&C

Pfh.
Witteman

Vraag
In de commissie Planning en Control is gevraagd
waarom de schuldpositie een indicator is in de
Financiële diagnose van Deloitte. Dit gezien onze
overliquiditeit en het feit dat we als provincie
geen langlopende leningen hebben aangetrokken.

Antwoord
Reden is dat het begrip schuld (volgens de
commissie BBV) breder is dan alleen de
aangetrokken langlopende leningen (want die
hebben we inderdaad niet). Het begrip schuld
verwijst naar de debetzijde van onze balans. De
“vooruit ontvangen doeluitkeringen”
(bijvoorbeeld de BDU) worden gezien als schuld
en daarmee in de ratio’s verwerkt die gaan over
de schuldpositie (zie ook sheet 14 van de
Financiële diagnose).

2.

EMU-saldo

P&C

Witteman

In de commissie Planning en Control is gevraagd
naar het EMU-saldo. Het lijkt of in de begroting
twee verschillende cijfers over het EMU-saldo zijn
opgenomen (€ 12,5 en € 6,0 mln). Graag een
toelichting daarop. Geeft de Septembercirculaire
nog nieuwe inzichten?

Er lopen twee begrippen en cijfers door elkaar.
Enerzijds wordt gesproken over het EMU-saldo (€
12,5 mln.). Anderzijds over een overschot van €
6 mln. Dat laatste bedrag is de ruimte die we
nog hebben ten opzichte van onze norm.
Onderstaand schema maakt dat inzichtelijk.
Daarnaast is de norm 2015 (de individuele
referentiewaarde voor Flevoland) in de
Septembercirculaire 2014 bekend geworden en
iets verruimd (van € 18,5 mln naar 19,0 € mln).

3.

Heffing
Nazorgfonds

B&S

Lodders

In de commissie Bestuur en Samenleving is
gevraagd of de provincie voornemens is om de
tarieven aan te passen voor de niet-gesloten
stortplaatsen om tot voldoende doelvermogen te
komen (gezien de tegenvallende

Op 21 oktober jl. heeft het Algemeen Bestuur
van het nazorgfonds besloten de
rendementsverwachting voor de niet-gesloten
stortplaatsen ook te verlagen naar 4,40% (in
navolging van Friese Pad).

edocs 1664550

1

Nr

Onderwerp

Cie

Pfh.

Vraag
rendementsverwachtingen). Moet deze
tariefsverhoging ook in de Programmabegroting
2015 worden vertaald?

Antwoord
Naast de rendementsverwachting zijn er
momenteel meer ontwikkelingen gaande die van
invloed (kunnen) zijn op het doelvermogen en de
heffing, waaronder: uitgestelde sluiting
(deelname proef ‘duurzaam storten’),
geactualiseerde beheerplannen (o.b.v. huidige
inzichten), verwacht nieuw rekenmodel, etc. In
2015 zullen de doelvermogens en de heffingen op
basis van de dan beschikbare plannen en het
geactualiseerde rekenmodel worden
geactualiseerd. Indien dit leidt tot een wijziging
van de tarieven zal dit ter besluitvorming aan PS
worden voorgelegd. Eventuele hieruit
voortvloeiende Begrotingswijzigingen zullen in
dat voorstel worden betrokken. Overigens zijn
deze wijzigingen resultaatneutraal, de heffing
wordt opgelegd aan de exploitant en na
ontvangst door de provincie afgedragen aan het
nazorgfonds.
Gezien op basis van de huidige inzichten de
stortplaatsen de komende 10 jaar niet gesloten
zullen worden wordt het risico beperkt geacht,
er lijkt voldoende tijd om de benodigde (extra)
heffing op te brengen.

4.

Stelpost OFGV

B&S

Witteman

In de commissie Bestuur en Samenleving is
gevraagd of de stelpost OFGV niet kan vervallen.

In de Programmabegroting 2015 is op pagina 168
een toelichting opgenomen bij de deze stelpost.
Het betreft een nog te realiseren taakstelling
vanaf 2016 van € 60.000. Het laten vervallen van
deze stelpost is van invloed op het
begrotingssaldo en daarmee op de ruimte die
overblijft voor nieuw beleid.
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