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Paragraaf Verbonden Partijen 
 

1 6.2.3 OMFL 
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VVD ES De directeur is niet meer werkzaam bij 
OMFL. Is er een regeling afgesproken? Zo 
ja, draagt de provincie hieraan bij? Zo ja, 
hoe is dit opgenomen in de jaarstukken 
2012? 

Appelman Er is een regeling afgesproken die de OMFL zelf 
financiert. Daar draagt de provincie niet aan 
bij.  
Hierover is niets opgenomen in de Jaarstukken 
2012, omdat de directeur pas per 1-2-2013 is 
vertrokken. 
 

2 6.2.6 
Erfgoedcentru
m Nieuw Land 
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VVD ES Graag een nadere verklaring over de 
beheersing van bestuurlijke risico's m.b.t. 
Erfgoedcentrum. Participatie is namelijk 
geen beheersing. 

Lodders Voor de realisatie van het Erfgoedpark aan de 
Lelystadse kuststrook is deelname door de drie 
overheden Rijk, provincie en gemeente 
Lelystad noodzakelijk. In het Erfgoedcentrum is 
het provinciale belang geborgd, dat bestaat uit 
een financiële bijdrage en bestuurlijke 
vertegenwoordiging in een Gemeenschappelijke 
Regeling. Deze juridische constructie beperkt 
de bestuurlijke armslag van de provincie 
vanwege de dubbele pettenproblematiek. De 
provincie loopt bij majeure wijzigingen in de 
organisatie risico nauwelijks zeggenschap te 
hebben over de inzet van haar eigen middelen. 
Gekozen is daarom tijdelijk het voorzitterschap 
van het Algemeen Bestuur van het 
Erfgoedcentrum over te dragen aan de 
Rijksbestuurder en als voorzitter zitting te 
nemen in de stuurgroep Samenwerking Kust 
bestaande uit de drie overheden, die de 
intentie hebben uitgesproken tot bundeling van 
de drie museale organisaties aan de Lelystadse 
kuststrook.  
 



2 

 
 

HB 1401072 

Nr Programma Fractie Afdeling Vraag Pfh. Antwoord 
3 6.2.7 Stichting 

IJsselmeerziek
enhuizen 
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VVD ES Is al bekend hoe de solvabiliteit van de 
Stichting IJsselmeerziekenhuizen is over 
2012 i.v.m. aflossing schuld? 

Lodders De definitieve jaarstukken van 2012 van MCL  
zijn nog niet in ons bezit, ze worden eind mei 
vastgesteld.  
De solvabiliteit zal hierin niet zodanig wijzigen 
t.o.v. de voorlopige jaarcijfers zodat er 
terugbetaling kan plaatsvinden. 
 

4 6.2.14 
Randstedelijke 
Rekenkamer 
 
(pagina 139 
Jaarstukken 
2012) 
 

VVD SGR Er is een Gemeenschappelijke Regeling met 
de 4 provincies. De gemeenschappelijke 
regeling beschermt aan de ene kant de 
RRK, aan de andere kant is het moeilijk als 
PS om te sturen op de financiën. Flevoland 
fungeert als werkgever van de RRK. Door 
wie en in hoeverre wordt de directie 
aangestuurd o.a. op de financiën? 
 

nvt Conform de Wet gemeenschappelijke regeling 
stelt de directie de begroting vast, na 
zienswijze Provinciale Staten (art. 19). De 
Randstedelijke rekenkamer heeft een 
eenhoofdige directie (directeur bestuurder) 
i.p.v. een Algemeen Bestuur. In tegenstelling 
tot andere Gemeenschappelijke regelingen 
neemt Gedeputeerde Staten niet deel aan het 
Algemeen Bestuur van deze 
Gemeenschappelijke regeling. De conclusie dat 
het hiermee moeilijk is te sturen op de 
financiën (proactief) is derhalve juist. Dit 
aspect is meegenomen in de evaluatie van de 
Randstedelijke rekenkamer, deze ontvangt u in 
september. 

5 6.2.15 OFGV 
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VVD RM Wanneer worden de cijfers bekend van 
Omgevingsdienst? 

Lodders De jaarrekening van de OFGV wordt in week 20 
(de week van maandag 13 mei) verzonden naar 
het dagelijks bestuur.  
In week 26 (de week van maandag 24 juni) 
wordt de jaarrekening vastgesteld door het 
Algemeen bestuur van de OFGV. 
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Jaarrekening 2012 
 

6 1.2 Analyse 
resultaat 
 

VVD FIN Welke lagere uitgaven uit het overzicht zijn 
structureel van aard? 

Witteman Het overzicht bevat geen structurele 
elementen. Deze conclusie trekken wij op basis 
van het door ons gehouden onderzoek 
betreffende de doorlichting van 
begrotingsposten waarover wij u in december 
informeerden. 
 
Het doorlichten van begrotingsposten betrof 
één van de activiteiten uit het College-
uitvoeringsprogramma. Deze doorlichting van 
begrotingsposten heeft niet geleid tot het 
(aanvullend) aframen van budgetten in de 
Perspectiefnota 2013-2017 welke u 19 april is 
toegezonden.  
 

7 3.4 Inhuur 2012 
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Div FIN Waarop is de definitie mbt inhuur 
gedefinieerd en waar komt de 10% norm 
vandaan? 

Witteman In de Jaarstukken 2012 volgen we de lijn 
(definitie en 10% norm) die we al eerder met PS 
communiceerden bij de beantwoording van een 
statenvraag over ‘Salaris- en Inhuurkosten’ (zie 
de beantwoording 19 juli 2011). 
 
In de betreffende beantwoording gaven we aan 
dat 1. de definitie is verbonden aan die van het 
Rijk en 2. dat de norm gekoppeld is aan de 
norm van die de tweede Kamer heeft gesteld 
voor externe inhuur (nl. max. 10% van het 
totale personeelsbudget).     
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8 Specificatie 

diverse baten 
en lasten 
 
(Jaarstukken 
pagina 152) 

VVD FIN Waar zijn de renteopbrengsten van 5,5% 
van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen 
aan de Provincie vermeld? Ze staan niet op 
pagina 152 verklaard. Ze staan van origine 
wel bij productenrealisatie in hoofdstuk 6. 

Lodders Alle rentebaten (€ 4,8 mln.) zijn verantwoord 
binnen programmaonderdeel 6.3 Algemene 
dekkingsmiddelen (waarbinnen overige 
rentebaten ad € 245.500) en gespecificeerd op 
pagina 152 van de Jaarstukken 2012. Onder 
overige rentebaten is de renteopbrengst van de 
Stichting IJsselmeerziekenhuizen opgenomen 
(€ 93.700). Ook in de Productenrealisatie is de 
opbouw van deze post toegelicht (pagina 136).  
 

 
Productenrealisatie 2012 
 

9 1.2 Water  
 
(pagina 11 
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VVD RM Ik begrijp dat de onttrekking voor 
Grondwaterbeheer van 110k is 
gecorrigeerd. Waar kan ik de verplichting 
waar de 110k uit af te leiden is vinden? En 
waar komt de dotatie van 60k vandaan? 

Gijsberts De voorziening Grondwaterbeheer is bestemd 
voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen 
tussen uitgaven voor grondwaterbeheer en de 
inkomsten uit grondwaterheffing.  
Verwacht was (verplichting) dat de uitgaven de 
inkomsten met € 110.000 zouden overtreffen 
en dit bedrag dus aan de voorziening zou 
moeten worden onttrokken. In de 
begroting was dit echter niet opgenomen.  
 
Via begrotingswijziging is een dotatie van 
€ 60.000 geraamd (Zomernota 2012 HB 
1364822, dotatie € 70.000 minus verlaging met 
€ 10.000 begrotingwijziging december 2012).  
 
In de jaarrekening is per saldo € 49.000 aan de 
voorziening onttrokken. Dit komt nagenoeg 
overeen met de verwachte € 110.000 
onttrekking minus de begrote storting ad 
€ 60.000. 
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10 1.1.1 Formatie VVD POI Waarom was de raming 2012 bij directe 

salariskosten zo laag gehouden t.o.v. 2011 
terwijl resultaat ongeveer even hoog was ? 

Witteman In de jaarstukken 2012 zijn de fte’s verdeeld op 
basis van de bezetting, terwijl in de begroting 
wordt gerekend met de formatie. Deze 
methodiek verklaart grotendeels de afwijking.  
 

 
 


