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Begrotingswijziging 2011 Investeringsprogramma Flevoland Almere

1.

Beslispunten

1.

de 16e wijziging van de begroting 2011 vast te stellen waarbij de lasten
van het product 6.1.5 IFA worden verlaagd met circa € 2 mln onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking aan de reserve IFA, en deze middelen in 2012 aan de begroting worden toegevoegd onder gelijktijdige
verhoging van de onttrekking aan de reserve IFA.

Lelystad
25 oktober 2011
Registratienummer

1222366
Inlichtingen

G.T.M. van Wijnbergen
1.

Inleiding

Afdeling/Bureau

In de jaarrekening kunnen de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de
CP
bestemmingsreserves conform de Provinciewet en BBV worden verwerkt tot
maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de Staten is
portefeuillehouder
goedgekeurd voor die betreffende bestemmingsreserve. Wanneer voorzien
Verbeek, L.
wordt dat provinciale middelen voor meerjarenprogramma's in het boekjaar
niet worden uitgegeven, is het van belang dat deze mutaties in reserves zo
nema
goed mogelijk worden geraamd.
Bestuur
De Statenvergadering van 7 december 2011 is de laatste mogelijkheid om de
begroting 2011 van de Provincie Flevoland te wijzigen
Routing
Beoogd effect

Rechtmatigheid van de jaarrekening 2011.
Argumenten

1.1. Rechtmatigheid bij de jaarrekening
Wanneer mutaties in reserves op 31 december nog niet door een Statenbesluit zijn gedekt, worden deze bij de jaarrekening opgenomen als bestemming van het rekeningresultaat. De mutaties zijn echter onrechtmatigheden
met betrekking tot externe regelgeving en wegen derhalve mee bij de oordeelsvorming inzake zowel getrouwheid als rechtmatigheid in de accountantsverklaring. Daarom is het van belang de afwijking tussen jaarrekening en
begroting zo klein mogelijk te houden.
1.2. Van het budget zal in 2011 circa € 2 mln resteren
Het restantbudget 2011 voor het Investeringsprogramma Flevoland Almere
bedraagt circa € 4,7 mln. Van de Gemeente Almere wordt een betalingsverzoek van circa € 2,7 mln verwacht. Daarmee resteert ongeveer € 2 mln wat
op 31 december in de reserve IFA wordt gestort.
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7.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 november 2011, nummer 1222366.
BESLUITEN:
de 16e wijziging van de begroting 2011 vast te stellen waarbij de lasten van het product 6.1.5 IFA
worden verlaagd met circa € 2 mln onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking aan de reserve
IFA, en deze middelen in 2012 aan de begroting worden toegevoegd onder gelijktijdige verhoging
van de onttrekking aan de reserve IFA.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 7 december 2011.
griffier,

8.

voorzitter.

Bijlagen

geen
9.

Ter lezing gelegde stukken

geen

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
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voorzitter.
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Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 november 2011, nummer 1222366.
BESLUITEN:
de 16e wijziging van de begroting 2011 vast te stellen waarbij de lasten van het product 6.1.5 IFA
worden verlaagd met circa € 2 mln onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking aan de reserve
IFA, en deze middelen in 2012 aan de begroting worden toegevoegd onder gelijktijdige verhoging
van de onttrekking aan de reserve IFA.
Aldus besloten in de openbare vergadering yan Provinciaie^aten van 7 december 2011.
grif^er,

1249666

voorzitter.
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Provinciale Staten van Flevoland besluiten de booting als volgt te vsijzigen:
Mutaties begrotingsthema's

n

L- Lasten
B - Baten
Thema
Onderdeel

Omschrijving

L
8

Prim,
begroting

Vorige
raminf

Mutatie
2011

Nieuwe
raming

DoonMerking t. o. v. Z011
2012

2013

2014

3 Economie en arbeidsmarkt
106105011

IFA

3.1 Werken en ondernemen

1.950.000

-

-

1.950.000

-

•

-17.028.372

-1.950.000
-1.950.000

-

-

-53.232.233
-112.172.931

-t.950.000

-

-

-

-

.

L

10.473.720

18.978.372

-1.950.000

17.028.372

1.950.000

L

16.547.534

26.971.644

-1.950.000

25.021.644

23.171.242

35.457.384

-1.950.000

33.507.384

B

•10.473.720

-18.978.372

1.950.000

B

-23.102.518

-55.182.233

1.950.000

-97.064.922

-114.122.931

1.950.000

Totaal 3 Economie en arbeidsmarkt
6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
111301144

Investeringsimpuls Flevoland Almere

6.6 Reserves
Totaal 6 Bestuur en algemene dekklngsmiddelen
Saldo van lasten en baten

Aldus bestolen in de vergadering van PS d.d. 7 december 2011
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In enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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