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Zienswijze ontwerpbegroting 2016   

 

Geachte leden van het dagelijks bestuur, 

 

Op 4 mei jongstleden is per mail aan de gedeputeerde voor cultuur de ontwerpbegroting 2016 van 

het Nieuw Land Erfgoedcentrum ontvangen. De provincie maakt gebruik van deze mogelijkheid met 

een zienswijze in dienen. 

 

Allereest gelden voor het Nieuw Land Erfgoedcentrum de begrotings- en 

verslaggevingsvoorschriften(BBV). Dit betekent dat de structuur van de begroting gebonden is aan 

de BBV en dat inzicht gegeven wordt in aspecten zoals het weerstandsvermogen en 

risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen. 

De ontwerpbegroting 2016 voldoet niet aan de BBV. Het verzoek is de begroting 2016 aan te passen, 

zodat deze aan de wettelijke vereisten voldoet. 

 

Ten tweede is de provincie van mening dat de ontwerpbegroting en de toelichting vrij summier zijn. 

Verwijzend naar artikel 17.2 uit de Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land verwachten wij toelichting 

op de aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten. In artikel 17.3 van dezelfde Regeling 

staat dat de begroting inzicht biedt in de baten en lasten van de afzonderlijke activiteiten voorzien 

van toelichting. In de ontwerpbegroting zijn de activiteiten van het Nieuw Land Erfgoedcentrum 

niet benoemd noch toegelicht. 

Toelichting is nodig over de volgende zaken: 

- de daling van de entreegelden, van de opbrengsten voor rondleidingen en presentaties en 

van de personeelskosten; 

- het ontbreken van een geldbedrag voor huur van depot/kantoorruimte; 

- dotatie voor groot onderhoud en een verklaring voor verschil in bedrag ten opzichte van 

2015 

- de schommelingen in de documentatiekosten 

- de stijging in de niet aftrekbare BTW kosten bij gelijkblijvend niveau van bestedingen. 

Verder zijn in de ontwerpbegroting de provinciale subsidies verhoogd met 2% prijsindexatie. U dient 

echter rekening te houden met het provinciaal beleid die wat betreft indexering van subsidies 

uitgaat van een lagere prijsindexatie voor het jaar 2016.  
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Als derde punt wordt u via deze weg geattendeerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen 

(gewijzigd op 9 juli 2014, wijziging ingaand 1 januari 2015), waaraan het NLE als openbaar lichaam 

is gehouden. Nieuw in deze Wet gemeenschappelijke regelingen is de toevoeging van artikel 34b 

met de strekking voor 15 april van het jaar vooraf gaand aan dat waarvoor de begroting dient, de 

algemene en beleidsmatige kaders aan te bieden aan de deelnemers in het openbaar lichaam. 

 

Als laatste en belangrijkste punt, u bent bekend met de ontwikkelingen die in en rondom uw 

organisatie gaande zijn. De ontwerpbegroting 2016 is grotendeels gebaseerd op de begroting 2015 

van het NLE en sluit daardoor niet aan op de praktijk van nu. In werkelijkheid is uw organisatie 

nauw betrokken of sterker nog één van de partijen die werken aan de bundeling van de museale 

presentatiefunctie aan de Lelystadse kuststrook. De ontwerpbegroting 2016 moet de voortgang van 

de plannen voor verzelfstandiging van de archieffunctie en het onderbrengen van de museale en 

kennisfunctie bij stichting Batavialand laten zien. Financieel dient u de consequenties voor uw 

organisatie in het jaar 2016 inzichtelijk te maken.  

 

Hoogachtend, 

 

Provinciale Staten van Flevoland, 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


