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1.

Beslispunten

1. kennis te nemen van de toezichtsbrief van de minister van BZK d.d. 15
december 2011;
2. het advies van het college van Gedeputeerde Staten over de toezichtsbrief van de minister van BZK te betrekken bij de bespreken van uw definitieve standpunt;
3. in te stemmen met de bijgevoegde conceptreactie aan de minister van
BZK;
4. aan het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken de staten te rapporteren over de wijze waarop de aanbevelingen van de minister van BZK
zijn opgepakt.
2.

Inleiding

In december 2011 ontvingen Provinciale Staten én Gedeputeerde Staten van
Flevoland (in afschrift) een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (hierna BZK) over het toezichtregime 2012. In deze brief
meldt de minister haar bevindingen over de rekening 2010 en begroting 2011. Zij
doet aanbevelingen voor verbetering. De brief aan Provinciale Staten is als bijlage bij statenvoorstel gevoegd; voor specifieke informatie wordt hiernaar verwezen.
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De brief aan Provinciale Staten is door de Statengriffie op 19 december 2011 ter
kennisname naar de Staten gezonden en op de lijst ingekomen stukken geplaatst. Gedeputeerde Staten heeft het Presidium voorgesteld om de –van advies
voorziene- aanbevelingen van de toezichthouder te doen bespreken met Provinciale Staten. De minister van BZK verzoekt aan u om voor 1 april 2012 te reageren op de toezichtbrief, in het bijzonder op de bovenstaande drie aandachtspunten.

3.

Beoogd effect

Een afdoende reactie van uw staten vast te stellen richting de minister van BZK
en de aanbevelingen van haar, als toezichthouder van de Provincie Flevoland ,
worden overgenomen.
4.

Argumenten

2.1 Flevoland blijft onder repressief toezicht
De provincie Flevoland blijft voor het jaar 2012 onder de repressieve toezichtvorm. Dit betekent dat onze begroting geen goedkeuring van BZK behoeft.
2.2 Er is sprake van duurzaam financieel evenwicht
De minister van BZK heeft onze begroting en meerjarenraming getoetst op
duurzaam financieel evenwicht. Dit evenwicht is aanvullend op het huidige
wettelijke criterium van sluitendheid van de begroting; duurzaam slaat op
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(financieel evenwicht) over meerdere jaren. Hierbij wordt ook het weerstandsvermogen en de
vrije beleidsruimte betrokken.
De minister van BZK is van oordeel dat Flevoland voldoet aan het criterium van duurzaam financieel evenwicht. De risicogeoriënteerde toets van onze begroting heeft geen zaken opgeleverd
waaruit blijkt dat Flevoland niet over het genoemde evenwicht beschikt.

5.

Kanttekeningen

6.

Vervolgproces

Advies BZK aan Provinciale Staten
In de brief van BZK aan Provinciale Staten adviseert de minister van BZK aan u als Provinciale Staten
om in het vervolg:
A. Presentatie incidentele lasten en baten behoeft verbetering.
B. Meerjarige vervangingsinvesteringen in beeld te brengen;eventueel achterstallig onderhoud
en de omvang (als resultaat van het onderzoek van de Rekenkamer) ervan expliciet te maken;
C. De omvang, boekwaarde en eventuele risico’s van de gronden in eigendom van de provincie
weer te geven; dit vanwege de mogelijke risico’s.
Advies Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten
Op de drie aandachtspunten adviseert Gedeputeerde Staten uw staten als volgt.
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1. Presentatie incidentele lasten en baten behoeft verbetering. De minister van BZK constateert dat
de begroting en meerjarenraming op hoofdlijnen voldoen aan de wet- en regelgeving, waarbij het
overzicht van incidentele lasten en baten zoals opgenomen in de begroting nog enige aanvulling
behoeft. Dit laatste betreft het op programmaonderdeelniveau opnemen van toelichtingen bij
incidentele lasten en baten. Het college van Gedeputeerde Staten zal deze aanvulling betrekken
bij de Programmabegroting 2013.
2. In beeld brengen van de meerjarige vervangingsinvesteringen en eventueel achterstallig onderhoud en de omvang (als resultaat van het onderzoek van de Rekenkamer) ervan expliciet te maken.
Gedeputeerde Staten heeft op 10 januari jl. besloten tot het opstarten van een beheerplan infrastructuur. Daartoe zal in 2012 en zonodig 2013 een inventarisatie gaan plaatsvinden van deze zogenaamde ‘stille lasten’. Het resultaat zal in 2014 leiden tot een volledig inzicht in de meerjarige
vervangingsinvesteringen. Dat betekent dat in 2012 het advies van de toezichthouder nog niet
geheel kan worden opgevolgd.
3.De omvang, boekwaarde en eventuele risico’s van de gronden in eigendom van de provincie weer
te geven; dit vanwege de mogelijke risico’s.
Dit advies zal vanaf de begroting 2013 overgenomen worden.

7.

Advies van de statenwerkgroep Planning en Control

In overleg met het Presidium is dit statenvoorstel en de conceptreactie aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de statenwerkgroep Planning en Control van 7 maart
besproken. De statenwerkgroep voorzag de stukken van een positief advies en adviseert het
voorstel als hamerstuk te geagenderen voor de statendag van 28 maart 2012.
8.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
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BESLUITEN:
in te stemmen met de bijgevoegde conceptreactie van uw staten aan het ministerie van BZK.
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 28 maart 2012 .
griffier,
9.

voorzitter,

Bijlagen

2.3 Brief minister van BZK d.d. 15 december 2011 (HB 1261855)
2.4 Conceptreactie richting minister van BZK (HB 1291045)
10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
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secretaris,

voorzitter,

