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 Statenvoorstel 
 

 
   

 *1566400* 
 

Aan 

Provinciale Staten 

 

Onderwerp 

1e wijziging financiële verordening provincie Flevoland 2013  

 

 

1. Beslispunten 

1. De 1e wijziging van de financiële verordening provincie Flevoland 2013 

vast te stellen. 

 

2. Inleiding 

In de ‘Koepelnota integraal infra beheerplan’, die naar verwachting op 29 januari 

2014 in de besluitvormingsronde van uw Staten wordt behandeld, is onder meer 

het voorstel opgenomen om de afschrijvingstermijn van enkele soorten infra-

structurele objecten (verhardingen en kunstwerken) met ingang van 2014 te 

verlengen met 20 jaar tot 40 jaar. Hiervoor is een aanpassing van de financiële 

verordening nodig, omdat daarin thans een maximale afschrijvingstermijn van 20 

jaar is opgenomen. Dit is in het statenvoorstel bij de ‘Koepelnota’ aangegeven. 

Het aanpassen van de financiële verordening is een bevoegdheid van PS.                  

 

3. Beoogd effect 

De Financiële verordening provincie Flevoland 2013 actualiseren naar aanleiding 

van de besluitvorming over de ‘Koepelnota integraal infra beheerplan’       

    

 

4. Argumenten 

1.1 Wijziging van de financiële verordening is een bevoegdheid van Provinciale 

Staten 

Uw Staten hebben op 27 februari 2013 de financiële verordening provincie 

Flevoland 2013 vastgesteld. Het aanbrengen van wijzigingen in deze verorde-

ning is eveneens een bevoegdheid van uw Staten.      

 

5. Kanttekeningen 

n.v.t.      

 

6. Vervolgproces 

 n.v.t     

 

7. Advies uit de Commissie 

      

 

8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 december 2013, nummer 

1566400. 

 

     BESLUITEN: 

 

De 1e wijziging van de financiële verordening provincie Flevoland 2013 vast te 

stellen, conform de bijlage bij dit statenvoorstel. 
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Agendapunt 
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Inlichtingen 

J. Kuiper 

 

Afdeling/Bureau 
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Portefeuillehouder 

Witteman, M.J.D. 
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Routing 
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 januari 2014. 

 

griffier,                               voorzitter, 

 

 

9. Bijlagen 

 1e wijziging van de financiële verordening provincie Flevoland 2013 (1570933) 

 Integrale tekst financiële verordening provincie Flevoland 2013 na 1e wijziging (1557331) 

 

 

10. Ter lezing gelegde stukken 

      

 

 

  Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

 

 secretaris, voorzitter,
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Bijlage 1  (1570933)

 

1e wijziging van de financiële verordening provincie Flevoland 2013 

 

De financiële verordening provincie Flevoland 2013, zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 27 

februari 2013, wordt als volgt gewijzigd: 

 

Artikel 12, lid 6: 
1. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 

van het Besluit, worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves afge-
schreven op basis van een maximaal 20-jarige annuïteit. Uitzondering hierop zijn de investerin-
gen in verhardingen en kunstwerken, welke worden afgeschreven op basis van een maximaal 40-
jarige annuïteit. Hiervan kan bij besluit van Provinciale Staten worden afgeweken door de aan-
koop-/ vervaardigingsprijs rechtstreeks ten laste van de exploitatie te brengen. 

 

Deze wijziging treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 januari 2014. 

 

griffier,                               voorzitter, 

 

 
 Bijlage bij Statenvoorstel 

 
1 5 6 6 4 0 0  
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Bijlage 2  (1557331)

 

Integrale tekst financiële verordening provincie Flevoland 2013 na 1e wijziging     
 
 
FINANCIËLE VERORDENING PROVINCIE FLEVOLAND 2013 (na 1e wijziging) 
 

 

 
Artikel 1. Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. administratie: 

het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van 

het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de pro-

vincie Flevoland en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd. 

b. afdeling: 

organisatorische eenheid binnen de provinciale organisatie door Gedeputeerde Staten aangewezen 

onder leiding van een afdelingshoofd.  

c. het Besluit: 

het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 

d. doelmatigheid: 

het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. 

e. doeltreffendheid: 

de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden 

behaald. 

f. investering: 

een uitgaaf voor een goed of object met een gebruiksduur langer dan een jaar. 

g. rechtmatigheid: 

het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder provinciale verordenin-

gen en statenbesluiten. 

h. weerstandscapaciteit: 
de middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt of kan beschikken om niet voorziene 
tegenvallers te bekostigen. 
 

 

Titel 1. Begroting en verantwoording 

 

Artikel 2. Programmabegroting 
1. Provinciale Staten stellen in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe statenperiode een pro-

gramma-indeling vast. 
2. Provinciale Staten stellen op voorstel van het college per programma relevante indicatoren vast 

voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de te leveren prestaties en de 
maatschappelijke effecten van het provinciale beleid.  

3. Het college draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de geleverde 
prestaties en de maatschappelijke effecten, opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van 
het beleid zoals vastgesteld door Provinciale Staten, kunnen worden getoetst. 

 

Artikel 3. Planning en controlcyclus 
1. Voor aanvang van een begrotingsjaar ontvangen Provinciale Staten een overzicht met daarin in 

elk geval de data voor het aanbieden door het college en het vaststellen door Provinciale Staten 
van de jaarstukken, de perspectiefnota, de zomernota en de begroting met meerjarenraming.  

 
Artikel 4. Kaders begroting 
1.  Gedeputeerde Staten bieden Provinciale Staten in het lopende begrotingsjaar een nota aan over 

de financiële- en daarmee samenhangende inhoudelijke kaders voor het volgende begrotingsjaar 
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en de drie opvolgende jaren. In deze perspectiefnota worden de bevindingen betrokken met be-
trekking tot de begrotingsuitvoering 

2.   Provinciale Staten stellen deze nota uiterlijk 1 juli vast. 
 

Artikel 5. Inrichting begroting en jaarstukken  
1. Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de provincie wordt van de nieuwe investerin-

gen het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het 
geautoriseerde investeringskrediet en de prognose van de uitputting van het krediet in het lo-
pende boekjaar weergegeven.  

2. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investerings-
kredieten weergegeven.   

 

Artikel 6. Autorisatie begroting en investeringskredieten 
1. Provinciale Staten autoriseren met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de 

totale baten voor de afzonderlijke programmaonderdelen alsmede de in de begroting opgeno-
men investeringskredieten. 

2. Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar waarvan de lasten niet in de begroting zijn 
opgenomen, legt het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een voorstel voor 
het autoriseren van een krediet aan Provinciale Staten voor. Het voorstel dient voorzien te zijn 
van een structureel sluitende begrotingswijziging waarin de baten en lasten voortvloeiend uit 
deze investering zijn opgenomen. 

 

Artikel 7. Uitvoering begroting  
1. Het college stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelma-

tig en doeltreffend verloopt. 
2. Het college draagt er zorg voor dat de lasten van de programmaonderdelen zoals geautoriseerd 

in de (gewijzigde) begroting niet worden overschreden en dat de baten worden gerealiseerd.  
3. Provinciale Staten mandateren het college om de onderstaande begrotingswijzigingen door te 

voeren: 

a. doorgeven bijdragen van derden met specifiek doel; 

b. reeds genomen Statenbesluiten; 

c. gedelegeerde onttrekkingen aan reserves; 

d. toerekening apparaatlasten; 

e. begrotingsvoordelen uit lagere uitgaven en / of hogere inkomsten; 

f. tijdelijke programmabudgetten. 
4. De in lid 3 genoemde mandatering geldt alleen indien voldaan wordt aan onderstaande man-

daatcriteria: 

ad a. de begrotingswijziging heeft betrekking op één programmaonderdeel, de begrotings-

wijziging is budgetneutraal, er is geen sprake van bestedingsvrijheid, er is sprake van 

een specifiek doel, de extra inkomsten hebben betrekking op bestaand beleid en leidt 

niet tot wijzigingen in doelen en resultaten zoals vastgesteld door Provinciale Staten; 

ad b. de begrotingswijziging heeft betrekking op een reeds genomen begrotingsbesluit van 

Provinciale Staten; 

ad c. de begrotingswijziging heeft betrekking op een bestemmingsreserve waarvan de aan-

wending aan het college is gedelegeerd; 

ad d. de totale omvang van de apparaatslasten blijft gelijk, er vindt geen gewijzigde toere-

kening van formatie plaats tussen programmaonderdelen; 

ad e. het mandaat is alleen van toepassing op begrotingsvoordelen per programmaonder-

deel, het college informeert Provinciale Staten over majeure afwijkingen; 

ad f. de totale omvang van het meerjarenprogramma wijzigt niet, de doelstellingen blijven 

ongewijzigd, het mandaat is alleen van toepassing op p-MJP en het Europese program-

ma 
5. Het college informeert Provinciale Staten maandelijks over de conform lid 3 in mandaat geno-

men wijzigingen. 
 

Artikel 8. Interne controle  
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1. Het college draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van de jaarreke-
ning zorg voor de periodieke interne controle van de getrouwheid van de informatieverstrek-
king, en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijking neemt het college maatre-
gelen tot herstel. 

2. Het college draagt zorg voor de periodieke interne controle van een aantal organisatieonderde-
len/processen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening, 
de rechtmatigheid van beheershandelingen en op misbruik en oneigenlijk gebruik van provincia-
le regelingen. Het aantal controles is afhankelijk van de aard en de omvang van de controles. 

 

Artikel 9. Tussentijdse rapportage en informatie 
1. Het college informeert Provinciale Staten in de perspectiefnota en de zomernota over de reali-

satie van de begroting van de provincie van het lopende boekjaar. 
2. De tussenrapportages worden in Provinciale Staten behandeld, op onderstaande tijdstippen:   

a. de perspectiefnota uiterlijk op 1 juli van het lopende begrotingsjaar.  

b. de zomernota uiterlijk op 1 november van het lopende begrotingsjaar.  
3. De inrichting van de perspectiefnota en zomernota sluit aan bij de indeling van de begroting. 
4. In de rapportages worden de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen binnen de programma’s 

aan de orde gesteld. Daarbij worden de ontwikkelingen binnen het lopende begrotingsjaar ge-
noemd en worden eventuele structurele consequenties van het gevoerde beleid meegenomen.   

5. De rapportages gaan in op afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten, de geleverde 
prestaties en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten.  

 

Artikel 10. Informatieplicht 
1. Gedeputeerde Staten informeren in ieder geval vooraf Provinciale Staten en nemen pas een 

besluit, nadat Provinciale Staten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter 
kennis van Gedeputeerde Staten te brengen voor zover het betreft: 

a. het verstrekken van garanties, leningen en waarborgen naar derden voor bedragen groter 

dan € 250.000,- 

b. het aangaan van nieuwe meerjarige verplichtingen, waarmee in de begroting overigens 

rekening is gehouden, en waarvan de jaarlijkse lasten groter zijn dan € 250.000. 
 

 

Titel 2. Financiële positie en financieel beleid 

 

Artikel 11. Financiële positie 
1. Het college draagt er zorg voor, dat de financiële consequenties van al het beleid waartoe 

Provinciale Staten hebben besloten, in de uiteenzetting van de financiële positie en de meerja-
renramingen is opgenomen. 

2. Financiële meevallers worden via de reguliere planning- en controlcyclus bestemd (perspectief-
nota, begroting, zomernota en jaarrekening). 

 

Artikel 12. Waardering & afschrijving vaste activa 
1. Kosten voor onderzoek voor een bepaald actief kunnen (waar toegestaan conform geldende wet- 

en regelgeving) worden geactiveerd. 
2. Kosten voor ontwikkeling en het saldo van agio en disagio worden niet geactiveerd. 
3. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 
4. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit, 

worden lineair afgeschreven in: 

30 jaar :  gebouwen; kleine aanpassingen aan gebouwen in de resterende looptijd van 

het hoofdgebouw. 

30 jaar :  grote motorvaartuigen. 

15 jaar :  technische installaties bedrijfsgebouwen, motorvaartuigen. 

10 jaar :  kantoormeubilair, veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen. 

5 jaar   :  kantoorapparatuur, telefooninstallatie, automatiseringsapparatuur en –

programmatuur, telecombekabeling en paging(oproep)apparatuur, motor-

voertuigen. 
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3 jaar   :  servers. 

Niet      : gronden  
5. Investeringskredieten kleiner dan € 10.000 worden niet geactiveerd. 
6. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 

van het Besluit, worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves afge-
schreven op basis van een maximaal 20-jarige annuïteit. Uitzondering hierop zijn de investerin-
gen in verhardingen en kunstwerken, welke worden afgeschreven op basis van een maximaal 40-
jarige annuïteit. Hiervan kan bij besluit van Provinciale Staten worden afgeweken door de aan-
koop-/ vervaardigingsprijs rechtstreeks ten laste van de exploitatie te brengen. 

7. Met afschrijven wordt gestart in het jaar volgend op het jaar van verwerving of gereedkomen 
8. Rentetoerekening vindt plaats op basis van de boekwaarde per 1 januari. Jaarlijks wordt door 

het college van Gedeputeerde Staten bij de perspectiefnota bepaald welk rentepercentage aan 
nieuwe investeringen wordt toegerekend. 

 

Artikel 13. Reserves en voorzieningen 
1. Het college biedt tenminste eenmaal per 4 jaar de nota reserves en voorzieningen aan ter 

behandeling en vaststelling door Provinciale Staten. 
2. De nota behandelt: 

a. de vorming en besteding van reserves; 

b. de vorming en besteding van voorzieningen; 

c. evaluatie van de bestaande reserves en voorzieningen; 

d. de gewenste weerstandscapaciteit. 
 

Artikel 14. Kostprijsberekening  
1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten van de provincie wordt 

een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de di-
recte kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door 
de provincie verleende diensten. 

2. Bij de indirecte kosten kunnen worden betrokken: de bijdragen aan reserves voor de noodzake-
lijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en 
voor rechten als bedoeld in artikel 223, eerste lid, provinciewet, de compensabele BTW. 

 

Artikel 15. Financieringsfunctie 
1. Het te voeren beleid op het gebied van de treasury is vastgelegd in een door Provinciale Staten 

vastgesteld Treasurystatuut. 
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Titel 3. Aanvullende vereisten aan de paragrafen in begroting en jaarstukken 

 
Artikel 16. Weerstandsvermogen en risicomanagement 
1. Het college biedt tenminste eens in de vier jaar een nota risicobeleid aan ter behandeling en 

vaststelling door Provinciale Staten. 
 

Artikel 17. Onderhoud kapitaalgoederen 
1. Het college biedt tenminste eens in de vier jaar een meerjarig onderhoudsplan m.b.t. wegen- 

en vaarwegen aan ter behandeling en vaststelling door Provinciale Staten. De nota geeft het ka-
der weer voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau voor het 
openbaar groen, water, wegen, kunstwerken en straatmeubilair en eveneens de normkostensys-
tematiek en het meerjarig budgettair beslag voor de komende tien jaren. 

2. Het college biedt tenminste eens in de vier jaar een meerjarig onderhoudsplan m.b.t. gebou-
wen aan ter behandeling en vaststelling door Provinciale Staten. De nota bevat de voorstellen 
voor het te plegen niet jaarlijkse onderhoud en de bijbehorende kosten aan de provinciale ge-
bouwen voor de komende tien jaren en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig 
budgettair beslag. 

3. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bij de begroting en de jaarstukken neemt het 
college naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit in ieder geval op: 

a.   de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallig onderhoud aan 

openbaar groen, water, wegen, kunstwerken, straatmeubilair en gebouwen. 
 

Artikel 18. Financiering 
1. In de paragraaf financiering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de 

verplichte onderdelen op grond van het Besluit in ieder geval op: 
a. De financieringsbehoefte; 
b. de rentevisie; 
c. de rentekosten en rente-opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.  

 

Artikel 19. Verbonden partijen 
1. In de paragraaf verbonden partijen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast 

de verplichte onderdelen op grond van het Besluit in ieder geval op:  
a. het openbaar belang, de wijze/mate van deelneming, de overige deelne-

mers/aandeelhouders, het eigen en vreemd vermogen, het financieel resultaat en de vesti-
gingsplaats per verbonden partij. 

 

Titel 4. Financiële organisatie en administratie 

Artikel 20. Administratie 

1. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:  
a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de provincie als geheel en in 

de sectoren; 
b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met econo-

misch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen en schulden, en reser-
ves; 

c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van kostencalcula-
ties; 

d. het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het 
gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake gelden-
de 
wet- en regelgeving; 

e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltref-
fendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en 
ter zake geldende wet- en regelgeving; 
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f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende infor-
matie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltref-
fendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen. 

 

Artikel 21. Financiële organisatie 
1. Het college draagt de zorg voor en legt vast: 

a. een eenduidige indeling van de provinciale organisatie en een eenduidige toewijzing van ta-
ken aan afdelingen;  

b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat 
aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte 
informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd; 

c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste 
van de toegekende budgetten en investeringskredieten; 

d. de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoor be-
schikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de ac-
tiviteiten en uitputting van middelen. 

 

Artikel 22. Aanbesteding en inkoop 
1. Het college draagt zorg voor en legt (in een besluit) vast de interne regels (protocol) voor de 

inkoop en aanbesteding van goederen, werken en diensten.  
 

Artikel 23. Subsidieverstrekking en steunverlening 
1. Het college draagt zorg voor en legt vast: de interne regels voor de toekenning van steunverle-

ning en subsidies aan ondernemingen en instellingen. 
 
 

Titel 5. Slotbepalingen 

 

Artikel 24. Hardheidsclausule 

Provinciale Staten kunnen in voorkomende gevallen afwijken van de in deze verordening opgenomen 

bepalingen, tenzij wet- of regelgeving zich daartegen verzet.  
 

Artikel 25. Actualisatie financiële verordening 

Het college biedt tenminste eenmaal per vier jaar een voorstel tot actualisatie van de financiële 

verordening aan ter behandeling en vaststelling in Provinciale Staten. 
 

Artikel 26. Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2013; 
2. De Financiële verordening Provincie Flevoland 2003 (inclusief wijzigingen) wordt ingetrokken 

met ingang van 1 januari 2013. 
3. Het besluit Mandatering begrotingswijzigingen aan het college van Gedeputeerde Staten van 2 

december 2010 met registratienummer 1047367 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 
2013. 

 

Artikel 27. Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Financiële verordening provincie Flevo-

land 2013”. 

 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 februari 2013       

 

 

griffier,                               voorzitter, 
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I. ALGEMENE TOELICHTING 
Artikel 216 van de Provinciewet schrijft voor dat Provinciale Staten bij verordening de uitgangspun-
ten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de 
financiële organisatie vaststellen. De verordening dient te waarborgen dat aan de eisen van recht-
matigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. 
De financiële verordening dient conform ditzelfde artikel in elk geval te bevatten: regels voor 
waardering en afschrijving van activa, grondslagen voor de berekening van prijzen en tarieven van 
rechten (leges) en regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limie-
ten van de financieringsfunctie (treasury). Voor wat betreft deze aspecten kan ervoor gekozen 
worden in de verordening te verwijzen naar nadere regelgeving. Zo heeft Flevoland ervoor gekozen 
de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie 
vast te leggen in een separaat treasurystatuut en hier in de financiële verordening naar te verwij-
zen.  
 
Veel aspecten aangaande de financiële functie zijn vastgelegd in landelijke regelgeving, zoals het 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV, in deze verordening aangehaald 
als het Besluit), de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en het Besluit accountants-
controle decentrale overheden (Bado). 
Binnen de context van deze regelgeving regelt de financiële verordening de relatie tussen Provincia-
le Staten en Gedeputeerde Staten: de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten en de kaders waar-
aan zij zich te houden hebben. Dit sluit aan bij de kaderstellende en controlerende rol die binnen 
het duale stelsel aan Provinciale Staten is gegeven. De relatie tussen Gedeputeerde Staten en de 
ambtelijke organisatie wordt in het duale stelsel gezien als een verantwoordelijkheid van Gedepu-
teerde Staten. Gedeputeerde Staten treffen hiervoor zelf regelingen die afgestemd zijn op deze 
financiële verordening. 
 
De laatste wijziging van de huidige verordening stamt uit 2006. In het kader van het verbeterpro-
gramma interne beheersing actualiseert en versterkt het college alle kaderstellende documenten. 
Gezien het feit dat de verordening niet meer aansloot op de huidige uitvoeringspraktijk is een 
integrale herziening wenselijk gebleken. Bij de herziening is gebruik gemaakt van de modelverorde-
ning zoals die door de VNG is opgesteld.  
In de artikelsgewijze toelichting is naast een toelichting per artikel ook opgenomen wat de relevan-
te wijzigingen zijn.   
 
 
II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 
 
Artikel 1. Definities 
Voor de gehanteerde begrippen in deze verordening gelden de definities uit de Provinciewet, de 
Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), het Besluit begroting en verantwoording provin-
cies en gemeenten (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado). Overige 
begrippen uit de verordening worden in artikel 1 gedefinieerd. 
 
 
 
TITEL 1. BEGROTING EN VERANTWOORDING 
Artikel 2. Programmabegroting 
Dit artikel bevat bepalingen over de inrichting van de begroting en de jaarstukken waarin de kader-
stellende functie van Provinciale Staten tot uiting komt. Provinciale Staten leggen op basis van dit 
artikel een belangrijk deel van de infrastructuur van de begroting vast, evenals de kengetallen 
waarop Provinciale Staten wil sturen en controleren. Provincie Staten bepalen zelf het aantal en de 
inhoud van de programma's van de begroting en kunnen daardoor de begrotingsopzet aanpassen aan 
de eigen politiek-bestuurlijke wensen. Meestal zal die vaststelling voor enkele jaren gelden, bij-
voorbeeld voor een gehele statenperiode. Indien daartoe aanleiding is, kunnen Provinciale Staten de 
indeling wijzigen. 
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Artikel 3. Planning en controlcyclus 
Provinciale Staten bepalen binnen de kaders van de provinciewet zelf wanneer zij de P&C documen-
ten willen ontvangen en behandelen. De provinciewet stelt eisen aan de uiterlijke vaststellingster-
mijn van begroting en jaarstukken. Dit artikel regelt dat Provinciale Staten elk jaar een plannings-
overzicht vaststellen, waaraan het college zich vervolgens te houden heeft. Dit overzicht is een 
spoorboekje voor de financiële jaarplanning.  
 
 
 
Artikel 4. Kaders begroting 
Artikel 2 heeft in de eerste plaats betrekking op de infrastructuur van de begroting. Artikel 4 gaat 
over de wijze van totstandkoming van de begroting. De perspectiefnota met daarin het meerjarig 
budgettair kader vormt een belangrijk sturingsinstrument voor Provinciale Staten. Daarom is expli-
ciet opgenomen dat Provinciale Staten de perspectiefnota en het meerjarig budgettair kader vast-
stellen.  
 
 
 
Artikel 5. Inrichting begroting en jaarstukken 
Artikel 5 bevat regels omtrent de wijze waarop het college in de begroting en in de jaarrekening 
verslag doet van nieuwe en lopende investeringskredieten. Dit als nadere concretisering van het-
geen in het Besluit reeds geregeld is.  
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Artikel 6. Autorisatie begroting en investeringskredieten 
Het financiële autorisatieniveau van de begroting door Provinciale Staten heeft betrekking op de 
bedragen (baten, lasten en saldi) voor de programmaonderdelen. Provinciale Staten autoriseren 
daarnaast de investeringskredieten.   
 
 
 
Artikel 7. Uitvoering begroting  
In dit artikel leggen Provinciale Staten het college een aantal eisen op die voor een goede uitvoe-
ring van de begroting noodzakelijk zijn. Daarnaast mandateren Provinciale Staten het college tot 
bepaalde begrotingswijzigingen overeenkomstig een eerder genomen besluit. 
 
 
 
Artikel 8. Interne controle 
Dit artikel bevat een aantal bepalingen die de opzet en uitvoering van de interne controle, alsmede 
de verslaglegging hierover, regelen.  
 
 
 
Artikel 9. Tussentijdse rapportage en informatie 
Dit artikel formaliseert een belangrijk onderdeel van de planning en control van Provinciale Staten. 
Provinciale Staten geven hierin aan welke informatie Gedeputeerde Staten standaard dienen te 
verstrekken evenals de frequentie waarmee dit gebeurt. Op basis van deze informatie kunnen 
Provinciale Staten de uitvoering van de begroting volgen en besluiten of bijsturing nodig is. In dit 
artikel is gekozen voor twee tussenrapportages waarin afwijkingen op de afspraken uit de begroting 
aan de orde komen. 
 
 
 
Artikel 10. Informatieplicht 
Bij de uitvoering van de begroting geldt voor het college ook de informatieplicht uit het vierde lid 
artikel 167 Provinciewet. Bij het aangaan van verplichtingen of het uitoefenen van bevoegdheden 
door het college met ingrijpende gevolgen voor de provincie moet het college eerst het gevoelen 
van Provinciale Staten inwinnen. Ten aanzien van een aantal belangrijke onderwerpen is in artikel 
10 bepaald wanneer het college in ieder geval Provinciale Staten dient te informeren. Deze bepaling 
vormt een belangrijke waarborg voor de goede uitoefening van de autorisatiefunctie van Provinciale 
Staten.  
 
 
 
 
TITEL 2. FINANCIELE POSITIE EN FINANCIEEL BELEID 
Artikel 11. Financiële positie 
In dit artikel is bepaald dat al het beleid (incl. investeringen) waartoe door Provinciale Staten is 
besloten, zijn weerslag dient te vinden in de uiteenzetting van de financiële positie en de meerja-
renramingen, zoals die door het college aangeboden worden. In het tweede lid is bepaald dat finan-
ciële meevallers via de reguliere planning- en controlcyclus worden bestemd. Dit bevordert de 
integrale afweging ten aanzien van de bestemming van de provinciale financiële middelen.   
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Artikel 12. Waardering & afschrijving vaste activa  
De financiële verordening moet volgens artikel 216 Provinciewet in elk geval de regels voor waarde-
ring en afschrijving van activa bevatten. Artikel 12 stelt deze regels. De vaste activa worden ver-
plicht ingedeeld in immateriële vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa. Lid 1 
tot en met 3 gaan over de immateriële vaste activa. Deze worden verdeeld in de kosten voor onder-
zoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en de kosten verbonden aan het sluiten van geldlenin-
gen en het saldo van agio en disagio. De materiële vaste activa worden onderverdeeld in materiële 
vaste activa met economisch nut en materiële vaste activa met maatschappelijk nut. Lid 4 stelt dat 
bij investeringen met economisch nut lineair wordt afgeschreven. Het vierde lid geeft een opsom-
ming van de activa van de provincie met een economisch nut en de daarbij behorende afschrijvings-
termijnen. Onder gebouwen en kleine aanpassingen aan gebouwen worden ook de provinciale ter-
reinen (maken geen deel uit van de grondexploitatie) verstaan. Om te voorkomen dat relatief kleine 
bedragen moeten worden geactiveerd is in lid 5 de ondergrens van € 10.000 opgenomen.  
 

Het uitgangspunt van het Besluit is dat activa met maatschappelijk nut bij voorkeur direct ten laste 

van de exploitatie moeten worden gebracht. Dit aangezien deze investeringen niet verhandelbaar 

zijn in het economisch verkeer. Provincies en gemeenten mogen er echter voor kiezen om investe-

ringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut wel te activeren en vervolgens af te schrij-

ven. Lid 6 bepaalt, dat deze activa onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves 

worden afgeschreven op basis van een maximaal 20-jarige annuïteit. Uitzondering hierop zijn de 

investeringen in verhardingen en kunstwerken die worden afgeschreven op basis van een maximaal 

40-jarige annuïteit om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de technische levensduur van deze objec-

ten. 
Gezien het uitgangspunt van het Besluit is de bepaling opgenomen dat Provinciale Staten hiervan af 
kunnen wijken door investeringen rechtstreeks ten laste van de exploitatie te brengen. 
Lid 7 en 8 maken expliciet wat het startmoment is van afschrijvingen en wat de grondslag is van 
rentetoerekening. Gedeputeerde Staten maken in het kader van de planning & controlcyclus expli-
ciet welk rentepercentage zij hanteren. 
 
Relevante wijzigingen:  
- Lid 6. In de oude verordening (lid 4) werd een definitie gegeven van activa met maatschappelijk 
nut. In de herziene verordening sluiten we integraal aan op de definitie uit het Besluit. Daarnaast is 
opgenomen dat afschrijving in maximaal 20 jaar plaats vindt met uitzondering van de investeringen 
in verhardingen en kunstwerken waarvoor een maximum geldt van 40 jaar. 
-  
 
 
Artikel 13. Reserves en voorzieningen 
Een belangrijk beleidsmatig aspect betreft de vorming en benutting van reserves en voorzieningen. 
Artikel 13 bepaalt dat het college elke vier jaar een nota over de reserves en voorzieningen aan-
biedt ter behandeling en vaststelling door Provinciale Staten. In deze nota stellen Provinciale Staten 
de kaders vast aangaande reserves en voorzieningen. Lid 2 regelt welke kaderstellende punten deze 
nota minimaal dient te bevatten. Door daarbij ook in te gaan op de gewenste weerstandscapaciteit 
worden kaders gesteld aan de omvang van het eigen vermogen.  
 
 
 
Artikel 14. Kostprijsberekening 
Op basis van artikel 223 van de Provinciewet heeft de provincie de bevoegdheid om rechten (leges) 
te heffen. Het totaal van de leges die de provincie conform de legesverordening heft, mag niet 
meer dan kostendekkend zijn. Voor het vaststellen van de hoogte van de leges is het daarom van 
belang inzicht te hebben in de kostprijs van provinciale goederen en diensten.  
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Het is verplicht om in de financiële verordening de grondslagen voor de berekening van prijzen en 
tarieven van leges op te nemen. Het uitgangspunt dat bij de berekening van deze kostprijs een 
systeem van kostentoerekening wordt gehanteerd is vastgelegd in dit artikel. Het artikel bepaalt 
niet hoe dit systeem er inhoudelijk uit zou moeten zien. Ten aanzien van de kosten die mogen 
worden toegerekend aan producten en diensten bestaan wettelijke bepalingen. Artikel 14 is opge-
steld conform deze wettelijke bepalingen.   
 
 
 
Artikel 15. Financieringsfunctie 
De financieringsfunctie (treasury) is een belangrijk onderdeel van het middelenbeheer. Gezien de 
operationele kwetsbaarheid van deze functie bevat artikel 216 van de Provinciewet het expliciete 
voorschrift dat de financiële verordening een onderdeel over de financieringsfunctie heeft. Dit 
artikel geeft de kaders voor het uitvoeren van de financieringsfunctie. Voor de provincie Flevoland 
zijn deze vastgelegd in het door Provinciale Staten vastgestelde Treasurystatuut. De uitvoering van 
de financieringsfunctie komt aan de orde in de paragraaf financiering in de begroting en de reke-
ning. 
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TITEL 3. AANVULLENDE VEREISTEN AAN DE PARAGRAFEN IN BEGROTING EN JAARSTUKKEN 
 
Artikel 16. Weerstandsvermogen en risicomanagement 
De nota risicobeleid bevat het beleidskader aangaande risicomanagement. Middels deze bepaling 
dragen Provinciale Staten het college op hiertoe minimaal eens per vier jaar een voorstel voor te 
leggen. 
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Artikel 17. Onderhoud kapitaalgoederen 
Dit artikel regelt de begrotings- en verantwoordingsinformatie aan Provinciale Staten over het 
onderhoud aan kapitaalgoederen. Het eerste en tweede lid regelen, dat er nota’s aan Provinciale 
Staten worden aangeboden over het onderhoud aan de verschillende categorieën kapitaalgoederen. 
Hierin kan op de stand van zaken worden ingegaan en kunnen Provinciale Staten de kaders voor het 
toekomstige beleid uiteenzetten. Het derde lid regelt over welke feiten aangaande het financieel 
beheer van het onderhoud van kapitaalgoederen Provinciale Staten in de verplichte paragraaf on-
derhoud kapitaalgoederen bij de begroting en jaarstukken in elk geval geïnformeerd worden. 
 
 
 
Artikel 18. Financiering 
De regels die gelden bij de uitoefening van de treasuryfunctie zijn neergelegd in artikel 15 van deze 
verordening en in het provinciale treasurystatuut. De paragraaf betreffende de financiering bevat 
op basis van het Besluit in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van 
de financieringsportefeuille. In de toelichting op het Besluit is geconcretiseerd welke informatie 
deze paragraaf dient te bevatten. Naast de beleidsvoornemens gaat het onder meer om het risico-
profiel van de provincie aangaande financiering. De paragraaf dient daarnaast in te gaan op de 
eisen die de Wet Financiering decentrale overheden stelt. Zo moet uit de paragraaf blijken dat de 
uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is 
en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan.  
 
In aanvulling op deze wettelijke vereisten is in dit artikel vastgelegd dat het college ook ingaat op 
de financieringsbehoefte, de rentevisie en rentekosten en –opbrengsten.  
 
 
 
Artikel 19. Verbonden partijen 
Dit artikel stelt regels voor de verantwoordingsinformatie over de verbonden partijen in de begro-
ting en jaarstukken. Conform het Besluit is de lijst met verbonden partijen een verplicht onderdeel 
van de productenrealisatie, de uitvoeringsinformatie van Gedeputeerde Staten bij de jaarrekening. 
Omwille van adequate informatievoorziening ontvangen Provinciale Staten de integrale lijst twee-
maal per jaar, in de paragraaf verbonden partijen bij de begroting en bij de jaarrekening. Overeen-
komstig deze uitvoeringspraktijk in Flevoland en de financiële verordening is deze bepaling gehand-
haafd. 
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TITEL 4. FINANCIELE ORGANISATIE EN ADMINISTRATIE 
Artikel 20. Administratie 
In dit artikel zijn algemene bepalingen opgenomen voor de inrichting van de provinciale administra-
tie. Op hoofdlijnen wordt opgedragen welke gegevens systematisch moeten worden vastgelegd en 
aan welke eisen deze gegevens moeten voldoen.  
 
 
 
Artikel 21. Financiële organisatie 
Dit artikel bevat de uitgangspunten voor de inrichting van de financiële organisatie, waaraan het 
college bij het stellen van regels voor de ambtelijke organisatie invulling moet geven. De uitgangs-
punten vormen kaders waaraan het college zich moet houden. 
 
 
 
Artikel 22. Aanbesteding en inkoop 
De inkoop- en aanbesteding van goederen, diensten en werken vormt een belangrijke en kwetsbare 
activiteit die een groot budgettair effect kan hebben. Het hanteren van een protocol is een vorm 
van risicobeheersing. Dit artikel verplicht het college een dergelijk protocol op te stellen. Dit kan 
de aansprakelijkheid beperken en rechtszekerheid tegenover derden creëren. Het betreft hier het 
door het college vastgestelde “Inkoop en aanbestedingbeleid”. Vanzelfsprekend dient het college 
hierbij minimaal (inter)nationale aanbestedingsregels na te leven. 
 
 
 
Artikel 23. Subsidieverstrekking en steunverlening 
Een andere kwetsbare activiteit van provincies is de subsidieverlening en steunverlening aan onder-
nemingen. Het vastleggen van interne regels en procedures kan is te zien als een vorm van risicobe-
heersing. Daarnaast is op delen van deze activiteit de Europese regelgeving inzake staatssteun van 
toepassing.  
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TITEL 5. SLOTBEPALINGEN 
Artikel 24. Hardheidsclausule 
Het college dient te allen tijde te voldoen aan de bepalingen uit de financiële verordening tenzij 
Provinciale Staten – al dan niet op voorstel van het college –anders besluiten. Dit artikel maakt deze 
mogelijkheid om zo nodig af te wijken van de in deze verordening opgenomen bepalingen expliciet. 
 
 
 
Artikel 25. Actualisatie financiële verordening 
Dit artikel verplicht het college om tenminste eenmaal per vier jaar te bezien of de financiële 
verordening aanpassing behoeft en naar aanleiding daarvan een voorstel aan Provinciale Staten aan 
te bieden.  
 
 
 
Artikel 26. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in de plaats van de “Financiële verordening provincie Flevoland 2003” 
almede alle wijzigingen die daar sindsdien op zijn aangebracht. Aangezien Provinciale Staten de 
mandatering van begrotingswijzigingen aan het college eerder in een separaat besluit hebben vast-
gelegd, dient dit besluit ook ingetrokken te worden. 
 
 
Artikel 27. Citeertitel 
Dit artikel geeft de naam, waarmee men in de provinciale stukken naar deze verordening kan ver-
wijzen. 
 

 
 
Vaststelling 
Het college moet de verordening binnen twee weken na vaststelling door Provinciale Staten naar de 
minister van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties verzenden (artikel 218 Provinciewet). 
 

 

 


