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Geen zienswijze op uw voorstel resultaatbestemming 2013   

 
Geachte leden van het dagelijks bestuur, 
 
U heeft ons de jaarstukken 2013 en het voorstel resultaatbestemming 2013 toegestuurd en ons in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de resultaatbestemming. Wij kunnen ons 
prima vinden in het voorstel de overgebleven directe productiekosten terug te storten, de ICT-
budgetten door te schuiven en de algemene reserve, conform de gemeenschappelijke regeling, vol 
te storten.  
 
Er is een bijzondere situatie ontstaan omdat u frictiekosten verwacht bij het halen van de 
efficiencydoelstelling tot 2019 en u over 2013 een aanzienlijk positief rekeningresultaat hebt. Om 
die reden stelt u voor om een flinke doelreserve frictiekosten in te stellen. Na de nodige 
voorbereiding ligt er nu een voorstel waar genoeg waarborgen ingebouwd zijn dat deze reserve 
alleen gebruikt wordt voor het opvangen van frictiekosten. Wel is het van belang dat spelregels voor 
onttrekking aan de reserve de komende tijd nog scherper worden geformuleerd. Dit is ook 
afgesproken in het Dagelijks Bestuur en daar zijn de volgende mogelijkheden genoemd: 
ontslagkosten, (ICT-) investeringen ter verhoging van de efficiency en het eenmalig opvangen van de 
(hogere) werkelijke kosten bij de start ten opzichte van de inschatting uit het bedrijfsplan. 
Daarnaast gaan wij er vanuit dat er in 2014 een plan ligt voor een structurele oplossing na 2018. 
 
Met de bovenstaande kanttekening van verdere aanscherpingen en omdat we het belangrijk vinden 
om 2013 af te kunnen sluiten gaan wij akkoord met het voorstel resultaatbestemming 2013 en 
dienen wij geen zienswijze in. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Provinciale Staten van Flevoland, 
 
de griffier,    de voorzitter, 
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