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1.

Beslispunten

1. De Zomernota 2014 vast te stellen;
2. Het voordelig saldo van de Zomernota voor 2014 ad € 495.000 ten gunste
te brengen van de post begrotingssaldo;
3. De met de Zomernota 2014 samenhangende 20e wijziging van de Programmabegroting 2014 vast te stellen;
4. De onderstaande kredieten 2014 als volgt te wijzigen:
• Het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 11.000 te verhogen tot € 19.822.000;
• Het bruto raamkrediet niet jaarlijks onderhoud wegen met
€ 1.200.000 te verhogen tot € 10.620.000;
• Het bruto raamkrediet vervangingsinvesteringen vaarwegen met
€ 250.000 te verhogen tot € 4.550.000;
• Het bruto raamkrediet investeringen vaarwegen met € 50.000 te
verhogen tot € 630.000.
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2.

Inleiding

In de Financiële verordening provincie Flevoland 2013 is in artikel 9 vastgelegd
dat Provinciale Staten twee maal per jaar over de uitvoering van de begroting
worden geïnformeerd door middel van tussentijdse rapportages. Voor de opleverdata van deze tussenrapportages geldt dat de eerste rapportage uiterlijk op 1 juli
en de tweede rapportage uiterlijk op 1 november van het lopende begrotingsjaar
door Provinciale Staten wordt behandeld. Tevens vermeldt artikel 9 dat de rapportages ingaan op afwijkingen.
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Uw Staten hebben in november 2013 de Programmabegroting 2014 vastgesteld.
De Perspectiefnota 2014-2018 was het eerste moment waarop wij u rapporteerden over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2014. De
Perspectiefnota 2014-2018 is op 11 juni 2014 door uw Staten vastgesteld.
Deze Zomernota 2014 is de tweede rapportage zoals bedoeld in de Financiële
verordening 2013. Deze rapportage wordt volgens planning besproken in de
Commissie Bestuur en Samenleving van 8 oktober 2014 en op 29 oktober 2014
door uw Staten behandeld.
De Zomernota 2014 is een afwijkingenrapportage (inhoudelijk en financieel) met
betrekking tot de uitvoering van de Programmabegroting 2014 met als peilmoment 1 augustus 2014. Dit betekent dat alle onderwerpen die niet genoemd
worden in de Zomernota 2014 grosso modo conform de Programmabegroting 2014
uitgevoerd zijn/worden voor wat betreft doelstellingen, activiteiten, middelen
en risico’s.
3.

Beoogd effect

Provinciale Staten zijn juist en volledig geïnformeerd over de inhoudelijke en
financiële voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2014.

ving:

8 oktober 2014
-----------------------------------
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4.

Argumenten

1.1. De Zomernota 2014 biedt Provinciale Staten mogelijkheden om de uitvoering van de Programmabegroting 2014 bij te sturen
Beeld op hoofdlijnen
Voor het jaar 2014 liggen de uitvoering van de programmabegroting en het Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 in zijn algemeenheid goed op schema. Wel zien we dat er ook in 2014 vertragingen optreden bij het opzetten en uitvoeren van projecten die in samenwerking met derden worden
uitgevoerd. Naast de provincie hebben ook andere partijen te maken met een toenemende schaarste aan middelen, waardoor het meer tijd kost voordat alle betrokken partners tot besluitvorming
kunnen overgaan.
Bij de diverse programma’s wordt, voor zover van toepassing, nader gerapporteerd over de afwijkingen in het gewenste doelbereik, de voorgenomen activiteiten, de in te zetten middelen en de
mogelijke risico’s.
De voornaamste inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2014 doen zich
onder andere voor op de beleidsterreinen Natuur (vertraagde realisatie Natura 2000 doelstellingen),
Mobiliteit (betere bezetting openbaar vervoer), Economie (gewijzigde fasering inzet TMI-middelen),
Jeugdzorg (lagere uitgaven door minder plaatsingen in landelijke instellingen) en de programma’s
IFA en Noordelijk Flevoland (voortgang lopende projecten vertraagd).
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In financiële zin is er sprake van een groot aantal voorgestelde begrotingsmutaties. Deze hangen
deels samen met de inspanningen die zijn gedaan om het voorspellend vermogen van de begroting
te vergroten. Dit wordt hieronder toegelicht.
Voorspellend vermogen
Enkele jaren geleden was er sprake van omvangrijke verschillen tussen de ramingen in de begroting
na (laatste) wijziging en de werkelijke uitkomsten in de jaarrekening. Ook de accountant heeft hier
destijds op gewezen en geoordeeld dat het voorspellend vermogen van de organisatie verbetering
behoefde. Daarom hebben wij sinds de Zomernota 2012 extra aandacht besteed aan de toetsing of
de nog beschikbare budgetten volledig tot besteding zouden komen. Wij hebben deze verscherpte
aandacht ook bij het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2014 toegepast, waardoor het
risico op onderuitputting in de loop van het jaar is verkleind.
Ook bij deze Zomernota hebben wij weer kritisch gekeken naar de verwachte uitputting van de
beschikbare budgetten. Dit heeft ertoe geleid dat wij nu reeds voorstellen aan u doen om budgetten neerwaarts bij te stellen c.q. door te schuiven naar 2015 en volgende jaren.
In sommige gevallen is moeilijk in te schatten of budgetten volledig tot besteding zullen komen
omdat we daar afhankelijk zijn van door derden in te dienen declaraties. Voor zover het daarbij
gaat om omvangrijke bedragen, is hiervan melding gemaakt in deze Zomernota.
Uiteraard heeft het vroegtijdig aframen van budgetten het risico in zich dat er later dit jaar toch
nog omstandigheden kunnen zijn die leiden tot een claim op nu reeds afgeraamde middelen. Wij
zullen in die individuele gevallen daarvoor zo nodig een begrotingswijziging aan u voorleggen.
Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat met ingang van 2014 er geen zogenaamde ‘Veegronde’ meer zal plaatsvinden.
Financiële uitkomsten
Deze Zomernota bevat een aantal begrotingsmutaties. Deze zijn te onderscheiden in nieuwe inzichten in de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds, opcenten motorrijtuigenbelasting) en financiële ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen. Hieronder wordt het totaal van de mutaties per
programma aangegeven.
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mutaties
Zomernota 2014

lasten

baten

-1.504

19

bestemm.
reserves

Programma Ruimte
Programma Bereikbaarheid
Programma Economie
Programma Samenleving
Programma Investeringsagenda
Programma Bestuur
Totaal

1.315

mutaties

saldi

voorzieningen

programma

80

-90
-72

-682

13

597

0

1.395

-680

-715

0

0

-973

838

135

0

0

-3.024

-211

3.026

0

-210

-1.212

-4.744

5.834

0

-123

-6.001

-4.765

10.191

80

-495

bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)

Zoals uit dit overzicht blijkt is een groot deel van deze begrotingsmutaties budgetneutraal, omdat
er een relatie is met mutaties in bestemmingsreserves en een voorziening; per saldo is er sprake van
een voordelig saldo van circa € 0,5 mln. Deze niet budgetneutrale mutaties worden hieronder kort
toegelicht.
Ten aanzien van de algemene dekkingsmiddelen is er sprake van een lagere uitkering uit het Provinciefonds (netto € 0,21 mln.) en lagere opbrengsten uit de opcenten MRB (netto € 0,23 mln.).
Daarnaast worden de stelposten onzekerheden Perspectiefnota en nieuw beleid afgeraamd met een
totaaleffect op het begrotingssaldo van € 0,78 mln. en zijn er op overige onderdelen van de begroting meevallers van € 0,16 mln.
Per saldo leiden de voorgestelde begrotingsmutaties dus tot een voordelig effect op de begrotingsruimte van € 495.000. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan de post begrotingssaldo. De omvang
van deze post bedraagt momenteel € 182.000, zodat deze daardoor toeneemt tot € 677.000.
Mutaties Zomernota 2014
Netto lagere uitkering Provinciefonds

207

Netto lagere M RB opbrengsten

231

Verlaging stelpost onzekerh. Perspectiefnota

-225

Verlaging stelpost nieuw beleid (netto effect)

-550

Budgetair effect overige mutaties

-157

subtotaal mutaties Zomernota 2014

-495

verhoging begrotingssaldo
Saldo Zomernota 2014
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bedrag

495
0

bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)

Een specificatie van alle begrotingsmutaties is opgenomen in deel III van de Zomernota. De mutaties
worden inhoudelijk toegelicht in deel II van de nota bij de verschillende programma’s waarop de
mutaties betrekking hebben.
De structurele effecten van de begrotingsvoorstellen in deze Zomernota zijn deels reeds verwerkt in
de (ontwerp) Programmabegroting 2015, zoals de nieuwe inzichten in de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds, opcenten MRB) en de invulling van de ombuigingen op de bedrijfsvoering. Waar
dit nog niet het geval is, is dat zichtbaar gemaakt in de kolommen voor 2015 en volgende jaren.
Deze mutaties zullen worden verwerkt in de eerste wijziging van de begroting 2015.
2.1. Voordelig saldo Zomernota 2014 komt ten gunste van de post begrotingssaldo 2014
Zoals hierboven aangegeven is er voor 2014 sprake van een voordelig saldo van € 495.000. Het
voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de post begrotingssaldo. Deze post kent een huidige
omvang van € 182.000 en bedraagt na instemming met dit voorstel € 677.000.
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3.1.
De Zomernota 2014 bevat voorstellen tot wijziging van de Programmabegroting 2014
In de Zomernota 2014 wordt een aantal voorstellen gedaan om de Programmabegroting 2014 op
onderdelen te wijzigen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de 20de begrotingswijziging 2014. Het
vaststellen van deze wijziging is uw bevoegdheid.
4.1.
Een aantal kredieten behoeft bijstelling
Door uw Staten is een aantal kredieten beschikbaar gesteld voor het doen van investeringen. Deze
hebben betrekking op investeringen die zijn opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT). Tijdens de uitvoering van dit programma ontstaan
nieuwe inzichten. Het is gebruikelijk dat wij tussentijds een actualisatie van het p-MIRT aan u
voorleggen, waaruit voorgestelde aanpassingen van kredieten voortvloeien. In de bijlage bij de
Zomernota zijn deze aanpassingen opgenomen en toegelicht. Op grond hiervan stellen wij u voor de
hoogte van enkele door u beschikbaar gestelde (raam)kredieten bij te stellen.
5.

Kanttekeningen

Zoals eerder aangeven heeft de verscherpte aandacht voor het voorspellend vermogen er toe geleid
dat bij diverse begrotingsonderdelen reeds nu tot het aframen van budgetten voor 2014 wordt
overgegaan. In een aantal gevallen is de budgetuitputting echter vooral afhankelijk van acties van
derden (subsidieaanvragen en tussentijdse afrekeningen), waarvan niet zeker is of deze dit jaar
zullen plaatsvinden. Dit kan dus mogelijk aan het einde van het jaar alsnog leiden tot onderuitputting.
6.

Vervolgproces

7.

Advies uit de Commissie

8.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 september 2014, nummer 1641226641226.
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BESLUITEN:
1. De Zomernota 2014 vast te stellen;
2. Het voordelig saldo van de Zomernota voor 2014 ad € 495.000 ten gunste te brengen van de post
begrotingssaldo;
3. De met de Zomernota 2014 samenhangende 20e wijziging van de Programmabegroting 2014 vast
te stellen;
4. De onderstaande kredieten 2014 als volgt te wijzigen:
• Het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 11.000 te verhogen tot
€ 19.822.000;
• Het bruto raamkrediet niet jaarlijks onderhoud wegen met € 1.200.000 te verhogen tot
€ 10.620.000;
• Het bruto raamkrediet vervangingsinvesteringen vaarwegen met € 250.000 te verhogen
tot € 4.550.000;
• Het bruto raamkrediet investeringen vaarwegen met € 50.000 te verhogen tot
€ 630.000.
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 oktober 2014.
griffier,

voorzitter,

Statenvoorstel
Registratie

1641226
Bladnummer

5

9.

Bijlagen

Zomernota 2014 (1639507)
20e begrotingswijziging 2014 (opgenomen in dit voorstel)
10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Statenvoorstel

secretaris,

voorzitter,

A

Bijlage bij Statenvoorstel
1641226

Bijlage

20e begrotingswijziging 2014

Bijlage
A

Bijlage
A

Bijlage
A

Bijlage
A

Bijlage
A

Bijlage
A

