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 Statenvoorstel 
 

 
   

 *1577425* 
 

Aan 

Provinciale Staten 

 

Onderwerp 

Toezichtsbrief minister van BZK 2014  

 

 

1. Beslispunten 

1. kennis te nemen van de toezichtsbrief van de minister van BZK d.d. 20 

december 2013; 

2. het advies van het college van Gedeputeerde Staten over de toezichts-

brief van de minister van BZK te betrekken bij het bespreken van uw de-

finitieve standpunt; 

3. het advies van de commissie Planning en Control van 5 februari 2014 

daarbij te betrekken; 

4. in te stemmen met de bijgevoegde conceptreactie van uw staten aan de 

minister van BZK; 

 

2. Inleiding 

Op 2 januari 2014 ontvingen Provinciale Staten in het kader van de verster-

king van het horizontale toezicht een brief van de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna BZK) over het toezichtsregime 2014. Ge-

deputeerde Staten van Flevoland ontvingen een afschrift. In deze brief meldt 

de minister de bevindingen over de jaarstukken 2012 en begroting 2014. De 

bevindingen van 2013 zijn naar tevredenheid van BZK in de begroting 2014 

verwerkt. Wel doet BZK aanbevelingen voor verbetering. De brief aan Provin-

ciale Staten (bijlage) en de mededeling van GS zijn bij het statenvoorstel ge-

voegd; voor specifieke informatie wordt hiernaar verwezen. 

De brief aan Provinciale Staten is door de Statengriffie begin januari ter ken-

nisname aan de Staten gezonden en op de lijst ingekomen stukken geplaatst. 

Gedeputeerde Staten stelt voor om de -van advies voorziene- aanbevelingen 

van de toezichthouder te bespreken met Provinciale Staten. De minister van 

BZK verzoekt uw staten voor 1 april 2014 te reageren op de toezichtbrief, in 

het bijzonder op de aanbevelingen in paragraaf 2.5. Het Presidium heeft aan 

de statencommissie Planning en Control verzocht om een nader advies. Op 5 

februari 2014  gaf zij een positief advies over de voorliggende conceptreactie 

van Provinciale Staten. 

 

3. Beoogd effect 

Een passende reactie van uw staten vast te stellen richting de minister van 

BZK en de aanbevelingen van haar, als toezichthouder van de Provincie Fle-

voland, over te nemen en te effectueren. 

 

4. Argumenten 

 

1.1 Flevoland blijft onder repressief toezicht 

De provincie Flevoland blijft voor het jaar 2014 onder repressief toezicht. Dit 

betekent dat de provinciale  begroting geen goedkeuring van BZK behoeft. 

 

1.2 Er is sprake van structureel en reëel evenwicht 

De minister van BZK heeft de provinciale begroting en meerjarenraming ge-

toetst met een risico georiënteerde toets. Dit evenwicht is aanvullend op het 

huidige wettelijke criterium van een sluitende begroting; duurzaam slaat op 

(financieel evenwicht) over meerdere jaren. Hierbij wordt ook het weer-
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standsvermogen en de vrije beleidsruimte betrokken. De minister van BZK is van oordeel dat 

Flevoland voldoet aan het criterium van structureel en reëel evenwicht. 

 

1.3 Flevoland voldoet aan de wettelijke eisen in de BBV 

Daarnaast oordeelt BZK dat de financiële begroting, de meerjarenraming en de paragrafen vol-

doen aan de eisen die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 

daaraan stelt. De wijzigingen die moeten volgen uit de aangepaste BBV per 1 juli 2013 zijn 

doorgevoerd. 

 

2.1 Advies GS op constateringen en aanbevelingen van BZK 

In de brief van BZK aan Provinciale Staten, paragraaf 2.5,  adviseert de minister van BZK aan u 

als Provinciale Staten in het vervolg: 

A. De (financiële) uitkomsten uit het onderzoek 'Stille lasten' bij de eerstvolgende begrotingen 

betrekken; 

B. De beheerplannen voor het onderhoud van de  kapitaalgoederen te actualiseren. Dit om stu-

ring op een vastgesteld kwaliteitsniveau mogelijk te maken; 

C. het nog transparanter presenteren van het berekende structurele begrotingssaldo; 

 

Reactie Gedeputeerde Staten op drietal aanbevelingen: 

Het college van GS is content met de toezichtsbrief 2013 van BZK en heeft daarmee op 28 janu-

ari 2014 ingestemd. Zij is bereid om de aanbevelingen over te nemen en deze te betrekken bij 

de begrotingsvoorbereidingen 2015. Ten aanzien van de eerste twee aandachtspunten heeft het 

college BZK op de hoogte gebracht van haar voornemen om - via wijziging van de begroting 2014 

– de geactualiseerde lasten in de begroting 2014 op te nemen (PS 29 januari 2014). 

Voor de derde aanbeveling constateert het college – samen met BZK - dat het overzicht naar 

behoren is opgenomen in de provinciale programmabegroting (in het overzicht van incidentele 

lasten en baten; op pagina 168 van de begroting). Over de plek en de wijze van presentatie zal 

zij voor de begroting van volgend jaar kijken naar ‘het goede voorbeeld’ dat de minister heeft 

aangedragen. 

 

Aanvullend, in paragraaf 3 van haar brief, adviseert de minister van BZK: 

D. De informatie over de verbonden partijen te verbeteren om te voldoen aan de eisen in het 

BBV gesteld. Zo is er geen raming voor 2014 opgenomen. 

 

Reactie Gedeputeerde Staten op deze aanbeveling. 

Vorig jaar deed BZK voor het eerst onderzoek naar de paragraaf verbonden partijen. Voor de 

begroting 2014 is dat onderzoek herhaald. Omdat de provincie  de aanbevelingen van BZK heeft 

opgevolgd scoort de provincie nu op alle onderdelen de kwalificatie ‘goed’.  

Aandachtspunt voor volgend jaar is ook de raming van het lopende jaar in de paragraaf verbon-

den partijen op te nemen. De nieuwe uitleg uit de decembercirculaire zal het college betrekken 

bij de begrotingsvoorbereiding 2015. 

 

3.1 Commissie Planning en Control adviseert  aan Provinciale Staten 

Op 5 februari 2014 adviseerde de commissie positief over de voorliggende concept reactie. 

 

5. Vervolgproces 

De reactie van Gedeputeerde Staten is betrokken bij het opstellen van de schriftelijke concept-

reactie van Provinciale Staten richting de minister van BZK. 

 

 

6. Advies uit de Commissie Planning en Control 

Positief advies en akkoord met doorgeleiden stukken naar de statencommissie Bestuur en Sa-

menleving van 5 maart a.s.; zie ook conceptverslag commissie Planning en Control van 5 februa-

ri 2014.      
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7. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

 

gelezen het advies  van Commissie Planning en Control, nummer 1577425 

 

     BESLUITEN: 

 

1. kennis te nemen van de toezichtsbrief van de minister van BZK d.d. 20 december 2013; 

2. het advies van het college van Gedeputeerde Staten over de toezichtsbrief van de minister van 

BZK te betrekken bij het bespreken van uw definitieve standpunt; 

3.het advies van de commissie Planning en Control van 5 februari 2014 daarbij te betrekken; 

4. in te stemmen met de bijgevoegde conceptreactie van uw staten aan de minister van BZK; 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 26 maart 2014. 

 

griffier,                               voorzitter, 

 

8. Bijlagen 

a. Brief minister van BZK d.d. 20-12-2014 (Edocs 1570801) 

b. Conceptreactie PS richting minister van BZK (Edocs 1578837) 

c.  Conceptverslag Commissie Planning en Control (Edocs 1584035) 

 

 

9. Ter lezing gelegde stukken 

      

 

 

   Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

 

 secretaris, voorzitter,


