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Geachte minister Plasterk, 

 

Eind december ontvingen wij uw jaarlijkse toezichtbrief, waarin u aan Provinciale Staten van 

Flevoland verzocht vóór 1 april a.s. u een reactie te geven. Hierbij doen wij u onze reactie 

toekomen. Uw brief is besproken tijdens onze statenvergadering van 27 maart jongstleden. 

  

U heeft de provincie Flevoland op tal van punten getoetst en zij voldoet vrijwel volledig aan alle 

criteria. Belangrijk is dat Flevoland voldoet aan het criterium voor materieel evenwicht. Ook wordt 

door u geoordeeld dat volstaan kan worden met repressief toezicht. In zijn algemeenheid kunnen 

wij ons vinden in de aanbeveling uit uw brief. 

 

De eerste drie aanbevelingen 

U verzoekt ons verder in ieder geval te reageren op een drietal genummerde 

aanbevelingen(paragraaf 2.5 van uw brief). Uw aanbevelingen zijn:  

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 sturing 

op een vastgesteld kwaliteitsniveau mogelijk te maken; 

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

 

In het navolgende gaan wij hierop in. 

Wij zullen de aanbevelingen (met in achtneming van onderstaande) overnemen en deze betrekken 

bij de begrotingsvoorbereidingen 2015. Ten aanzien van de eerste twee aandachtspunten heeft ons 

college van gedeputeerde staten uw ministerie op de hoogte gebracht van haar voornemen om - via 

wijziging van de begroting 2014 – de geactualiseerde lasten in de begroting 2014 op te nemen. 

 

Ten aanzien van het derde aandachtspunt heeft ons dagelijks bestuur – samen met uw ministerie – 

inmiddels geconstateerd 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 in de begroting van volgend jaar gekeken 

worden naar ‘het goede voorbeeld’ dat u heeft aangedragen. 
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De vierde aanbeveling  

Aanvullend, in paragraaf 3 van uw brief, adviseert u ons: 

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

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

 

In reactie daarop melden wij u het volgende. Vorig jaar heeft uw ministerie voor het eerst 

onderzoek gedaan naar de paragraaf verbonden partijen. Voor de begroting 2014 is dat onderzoek 

herhaald. Omdat we de aanbevelingen van uw ministerie hebben opgevolgd constateren wij naar 

tevredenheid dat onze provincie nu op alle onderdelen de kwalificatie ‘goed’ heeft gescoord.  

 

Aandachtspunt voor volgend jaar is – conform het besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV) – ook de raming van het lopende jaar in de paragraaf verbonden partijen op te 

nemen. Omdat het gewijzigde BBV onduidelijk was op dat punt – en geen van de provincies die 

ramingen hebben opgenomen - is in de decembercirculaire 2013 aandacht besteed aan de wijze 

waarop de wijziging van de BBV moet worden uitgelegd. Deze uitleg zal betrokken worden bij de 

begrotingsvoorbereiding 2015. 

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Provinciale Staten van Flevoland,         

 

            

griffier      voorzitter        

      


