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Geachte heer/mevrouw. 

Tijdens de Algemene Beschouwingen van 30 mei 2012 werd door Provinciale Staten van Flevoland 
motie 15 aanvaard. In deze motie vraagt u ons om in de eerstvolgende begroting die aan Provinciale 
Staten van Flevoland wordt aangeboden, meer informatie op te nemen over mandaat en delegatie. 
Zoals toegezegd tijdens de Algemene beschouwingen zullen wij in de leeswijzer van de 
eerstvolgende begroting meer informatie opnemen over de autorisatie van lasten en baten door 
Provinciale Staten en dan met name welk mandaat u hierbinnen aan ons heeft gegeven. Gezien het 
belang van heldere afspraken voor wat betreft delegatie en mandaat en gelet op het feit dat de 
eerstvolgende begroting u pas in het najaar wordt aangeboden, zetten wij reeds in deze brief de 
relatie tussen de mandaatstelling en de begroting uiteen. 

Autorisatie Provinciale Staten 
Het financiële autorisatieniveau van de Programmabegroting ligt per programmaonderdeel op het 
totaal van lasten en baten. Dit houdt in dat wij per programmaonderdeel niet meer mogen besteden 
dan het voor dat onderdeel geraamde totaalbedrag. Dit bedrag is per programmaonderdeel 
weergegeven in de Programmabegroting. Dit bedrag kan op -meestal op voorstel van ons- via 
begrotingswijziging door u worden gewijzigd. Uiteraard dient onze besteding te passen binnen de 
door u vastgestelde doelen en activiteiten. De besteding over de verschillende soorten uitgaven 
(zoals subsidies of goederen en diensten) is verder uitgewerkt in de Productenraming. 

Voorbeeld 
Als voorbeeld tonen wij hieronder de door u geautoriseerde bedragen voor het programmaonderdeel 
'1.1 Omgevingsbeleid' uit de Programmabegroting 2012. Bij vaststelling van de Programmabegroting 
2012 (november 2011) mogen wij in 2012 niet meer besteden dan € 194.000. 

Middelen 2010 2011 201*—4 2013 2014 2015 
Lasten 1.204 1.607 [ 194 h 194 194 194 
Baten 0 0 0 0 0 
Saldo 1.204 1.607 T94I 194 194 194 

^ De programmabegroting is opgebouwd uit zes verschillende programma's, ieder programma bestaat uit meerdere 
programmaonderdelen. 
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Verschillende oorzaken kunnen aanleiding zijn om toch meer te moeten besteden dan gepland. In 
dat geval leggen wij eerst een begrotingswijziging aan u voor. Daarna gaan wij pas de extra 
verplichting aan. 

In de Jaarrekening verantwoorden wij in hoeverre wij binnen het geautoriseerde bedrag blijven. 

Mandaatverlening 
Door eerdere besluitvorming van Provinciale Staten zijn er uitzonderingen ontstaan op de algemene 
lijn zoals hiervoor beschreven. Deze uitzondering heeft betrekking op gedelegeerde reserves en 
gemandateerde begrotingwijzigingen. 

1. Gedelegeerde reserves 
De provincie beschikt over een aantal reserves. Het besteden van de middelen binnen deze 
reserves, is voorbehouden aan Provinciale Staten. Dit houdt in dat wij eerst een voorstel aan u 
moeten voorleggen, alvorens wij verplichtingen aan mogen gaan. 
Provinciale Staten hebben uit oogpunt van het vergroten van de doelmatigheid en slagvaardigheid 
van de provincie, bij het vaststellen van de Nota reserves en Voorzieningen 2011-2015 (PS 27 januari 
2011) besloten, de beslissingsbevoegdheid tot besteding en het aangaan van verplichtingen voor een 
aantal reserves, bij ons neer te leggen. Het betreft hier de reserves jeugdzorg, wonen, 
sportaccommodaties. Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA) 1^ tranche en personele 
frictiekosten. 

De besteding van de gedelegeerde reserves vindt plaats in overeenstemming met de doelstellingen 
die Provinciale Staten daarvoor hebben vastgelegd. Voor de transparantie over de bestemming en 
de besteding van de gedelegeerde reserves nemen wij jaarlijks in de Programmabegroting een 
meerjarig bestedingskader op. Voor zover u bepaalde onderdelen uit het bestedingskader 
onvoldoende onderbouwd vindt, kunt u besluiten dat deze bedragen nog niet geoormerkt zijn en dat 
de uitvoering hiervan derhalve nog niet wordt vrijgegeven. In die gevallen kunnen in de loop van het 
begrotingsjaar voor afzonderlijke projecten voorstellen aan Provinciale Staten worden voorgelegd. 

Provinciale Staten besluiten nog steeds zelf over het instellen, voeden en opheffen van reserves. 

2. Gemandateerde begrotingswijzigingen 
Op 16 december 2010 hebben Provinciale Staten ingestemd met een Statenvoorstel (HB 1047367) 
die als doel had het aantal begrotingsmutaties dat in de loop van een begrotingsjaar via een 
begrotingswijziging ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt voorgelegd, te verlagen. In veel 
gevallen ging het namelijk om technische (detail)wijzigingen, of wijzigingen waarbij de provincie 
geen beïnvloedingsmogelijkheden heeft. Provinciale Staten stemden in met ons voorstel om vanaf 
1 januari 2011 zes typen wijzigingen in mandaat door ons te laten verwerken in de 
Programmabegroting. Het gaat daarbij om de volgende typen wijzigingen: 
A. doorgeven bijdragen van derden met specifiek doel; 
B. reeds genomen Statenbesluiten; 
C. gedelegeerde onttrekkingen aan reserves (zie hierboven); 
D. toerekening apparaatlasten; 
E. begrotingsvoordelen uit lagere uitgaven en/of hogere inkomsten; 
F. tijdelijke programmabudgetten. 

Om u volledig op de hoogte te stellen van de gemandateerde begrotingswijzigingen, stellen wij u 
van iedere gemandateerde wijziging in kennis. 



PROVINCIE FLEVOLAND 
Bladnummer 
3 
Ons kenmerk: 

1345842 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde.^aten van Flevoland, 
de secretins, ) de.voorzitter. 

mr. drs T. van der Wal M.J.D. Witteman 


