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1.

Beslispunten

Lelystad

1. De Zomernota 2013 vast te stellen;
2. Het nadelig saldo van de Zomernota voor 2013 ad € 333.000 te dekken
ten laste van de post begrotingssaldo;
3. De met de Zomernota 2013 samenhangende 9de wijziging van de Programmabegroting 2013 vast te stellen;
4. De onderstaande kredieten 2013 als volgt te wijzigen:
a. het bruto raamkrediet investeringen landwegen met € 1.385.000 te
verlagen tot 16.570.000;
b. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen met
€ 1.660.000 te verlagen tot € 8.895.000;
c. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen met
€ 700.000 te verlagen tot € 1.225.000.
d. het krediet Horsterwold/Kotterbos met € 120.000 te verhogen tot
€ 10.142.455.
e. diverse kredieten voor vervangingsinvesteringen in facilitaire zaken
te verlagen met in totaal € 463.000 tot € 1.285.000.
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2.

Inleiding
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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.
Provinciale Staten van Flevoland hebben in november 2012 de Programmabegroting 2013 vastgesteld. De Perspectiefnota 2013-2017 was het eerste moment
waarop wij aan Provinciale Staten rapporteerden over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2013. De Perspectiefnota 2013-2017 is op 5
juni 2013 door Provinciale Staten vastgesteld.
Deze Zomernota 2013 is de tweede rapportage zoals bedoeld in de Financiële
verordening 2013. Deze rapportage wordt volgens planning tijdens de Opinieronde van 25 september 2013 besproken en op 16 oktober 2013 door uw Staten
vastgesteld.
De Zomernota 2013 is een afwijkingenrapportage (inhoudelijk en financieel) met
betrekking tot de uitvoering van de Programmabegroting 2013 met als peilmoment 1 juli 2013. Dit betekent dat alle onderwerpen die niet genoemd worden in
de Zomernota 2013 grosso modo conform de Programmabegroting 2013 uitgevoerd zijn/worden voor wat betreft doelstellingen, activiteiten, middelen en
risico’s.

Opinieronde Statendag

25 september 2013
-----------------------------------
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3.

Beoogd effect

Provinciale Staten zijn juist en volledig geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële voortgang
van de uitvoering van de Programmabegroting 2013.
4.

Argumenten

1.1. De Zomernota 2013 biedt Provinciale Staten mogelijkheden om de uitvoering van de Programmabegroting 2013 bij te sturen
Beeld op hoofdlijnen
Voor het jaar 2013 liggen de uitvoering van de programmabegroting en het Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 in zijn algemeenheid goed op schema. Wel zien we dat de economische crisis
ertoe leidt dat er ook in 2013 vertragingen optreden bij het opzetten en uitvoeren van projecten
die in samenwerking met derden worden gerealiseerd. 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 2013 doen zich
onder andere voor op de onderdelen Natuur (vertraagde beleidsontwikkeling door latere besluitvorming bij het Rijk), Milieu (activiteiten getemporiseerd), Mobiliteit (gewijzigde voortgang projecten), Werkgelegenheid (verbeterde voortgang herstructurering bedrijventerreinen) en het programma IFA (uitgaven vertraagd).
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In financiële zin is er sprake van een groot aantal voorgestelde begrotingsmutaties. Deze hangen
voor een deel samen met de inspanningen die zijn gedaan om het voorspellend vermogen van de
begroting te verbeteren. Dit wordt hieronder verder toegelicht. Alle voorgestelde mutaties zijn
verwerkt in de bijgevoegde 9de wijziging van de begroting 2013.
Voorspellend vermogen
In navolging van de Zomernota 2012 is ook dit jaar weer specifieke aandacht gevraagd voor het
voorspellend vermogen van de programmabegroting. Aan de budgethouders is verzocht te toetsen of
de op dit moment nog beschikbare budgetten volledig tot besteding zullen komen. Daarbij is een
ondergrens gehanteerd (op 1 juli 2013 meer dan 60% van het beschikbare beïnvloedbare uitgavenbudget nog niet besteed, met een ondergrens van € 100.000). In totaal ging het om een bedrag van
€ 46 mln. Hiervan is de uitkomst dat voor circa 90% van dit bedrag bestedingen worden verwacht.
Voor een bedrag van € 5 mln. (ruim 10% van de budgetruimte) worden voorstellen gedaan om tot
aframing over te gaan (zoals IFA - € 2 mln, herstructurering bedrijventerreinen - € 0,4 mln, economische clusters - € 0,4 mln,TMI - € 1 mln., ISV - € 0,5 mln. en transitie - € 0,4 mln.) Voor het overgrote deel betreft het hier voorstellen om middelen door te schuiven naar latere jaren in verband
met de achterblijvende voortgang van projecten of reeds aangegane verplichtingen die deels pas in
2014 tot betalingen zullen leiden (o.a. TMI, economische clusters). Per saldo leveren de aframingen
nagenoeg geen vrijvallende begrotingsruimte voor 2013 op.
Er is inmiddels 1 jaar ervaring opgedaan met het verbeteren van het voorspellend vermogen. Dit
instrument begint haar vruchten af te werpen. Het instrument wordt nu een tweede keer toegepast
op de begroting waarin het eerste leerjaar is verwerkt. Dit moet ertoe leiden dat de begroting
steeds dichter bij de werkelijkheid komt en forse onderuitputting wordt voorkomen.
Financiële uitkomst Zomernota
Financiële uitkomst Zomernota
Deze Zomernota bevat een aantal begrotingsmutaties. Deze zijn te onderscheiden in nieuwe inzichten in de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds, rente en dividenden) en financiële ontwikke-
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lingen op de diverse beleidsterreinen, waaronder de effecten van de verbetering van het voorspellend vermogen. Zoals aangegeven is een deel van de begrotingsmutaties budgetneutraal. Een ander
deel heeft echter een mutatie van het begrotingssaldo tot gevolg. Deze laatste worden hieronder
kort genoemd. Per saldo houden deze mutaties elkaar globaal in evenwicht.
Ten aanzien van de algemene dekkingsmiddelen is er sprake van een lagere uitkering uit het Provinciefonds (- € 1,34 mln.) en hogere rentebaten (€ 0,58 mln.).
Op de diverse beleidsterreinen is sprake van achterblijvende uitgaven waarvan wordt voorgesteld
deze middelen beschikbaar te houden voor 2014 en volgende jaren. In een beperkt aantal gevallen
worden overige voorstellen gedaan tot verhoging (+ € 1,2 mln.) of verlaging (- € 1,3 mln.) van budgetten voor het begrotingsjaar 2013. Het effect hiervan op het begrotingssaldo is € 72.000 voordelig.
Voorts heeft een herberekening plaatsgevonden van de kapitaallasten, op basis van de uitkomsten
van de jaarrekening, de huidige inzichten in de voortgang van investeringsprojecten en de uitgangspunten van de nieuwe financiële verordening. Dit heeft per saldo een voordelig budgettair effect
van circa € 0,2 mln. Daarnaast kan de stelpost onzekerheden Perspectiefnota worden afgeraamd
met € 0,15 mln.
Per saldo leiden de voorgestelde begrotingsmutaties tot een nadelig effect op de begrotingsruimte
van € 0,33 mln. Dit bedrag kan worden gedekt ten laste van de post begrotingssaldo, waarop circa
€ 0,37 mln. beschikbaar is.
Hieronder zijn de financiële mutaties van de Zomernota 2013 op hoofdlijnen kort samengevat.
Mutaties Zomernota 2013
Netto lagere uitkering Provinciefonds
Netto hogere rentebaten

bedrag
1.337
-582

Budgettair effect overige mutaties

-72

Herberekening kapitaallasten

-201

Verlaging stelpost onzekerheden Perspectiefnota

-150

subtotaal mutaties Zomernota 2013
Verlaging stelpost begrotingssaldo
Saldo Zomernota 2013

333
-333

0

Statenvoorstel

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 deze Zomernota zijn voor het overgrote deel budgetneutraal en betreffen de overheveling van budgetten en bijbehorende dekkingsbronnen naar 2014 en latere jaren.
Deze zijn verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2014.
De herberekening van de kapitaallasten heeft wel een meerjarig (voordelig) effect op de begrotingsruimte. Dit is inmiddels verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2014.
2.1. Nadelig saldo Zomernota 2013 wordt gedekt ten laste van de post begrotingssaldo 2013
Zoals hierboven aangegeven is er voor 2013 sprake van een nadelig saldo van € 333.000. Het voorstel is om dit bedrag te dekken door verlaging van de post begrotingssaldo. Aan deze post worden
meevallers die gedurende het jaar optreden toegevoegd om deze integraal te bestemmen bij de
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afwegingsmomenten in de P&C cyclus. Deze post kent een huidige omvang van € 375.000 en bedraagt na instemming met dit voorstel circa € 42.000.
3.1.
De Zomernota 2013 bevat voorstellen tot wijziging van de Programmabegroting 2013
In de Zomernota 2013 wordt een aantal voorstellen gedaan om de Programmabegroting 2013 op
onderdelen te wijzigen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de 9de begrotingswijziging 2013. 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 vooral beschikbaar 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

6.

Vervolgproces

7.

Advies uit de Opinieronde

8.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

Statenvoorstel

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 september 2013, nummer 1518441.
BESLUITEN:
1. De Zomernota 2013 vast te stellen;
2. Het nadelig saldo van de Zomernota voor 2013 ad € 333.000 te dekken ten laste van de post
begrotingssaldo;
3. De met de Zomernota 2013 samenhangende 9de wijziging van de Programmabegroting 2013
vast te stellen;
4. De onderstaande kredieten 2013 als volgt te wijzigen:
a. het bruto raamkrediet investeringen landwegen met € 1.385.000 te verlagen tot
16.570.000;
b. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen met € 1.660.000 te verlagen
tot € 8.895.000;
c. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen met € 700.000 te verlagen
tot € 1.225.000.
d. het krediet Horsterwold/Kotterbos met € 120.000 te verhogen tot € 10.142.455
e. diverse kredieten voor vervangingsinvesteringen in facilitaire zaken te verlagen met in
totaal € 463.000 tot € 1.285.000.
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 25 september 2013 (ov) / 16
oktober 2013.
griffier,

voorzitter,
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9.

Bijlagen

Zomernota 2013 (1513800)
9de begrotingswijziging 2013 (opgenomen in dit voorstel)
10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Statenvoorstel

secretaris,

voorzitter,

A

Bijlage bij Statenvoorstel

Bijlage

1518441

Bijlage
A

Bijlage
A

Bijlage
A

Bijlage
A

