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Onderwerp

Provinciale Staten

Zomernota 2015

28 oktober 2015

Gedeputeerde Staten stellen voor

Agendapunt

1.

Beslispunten

1. De Zomernota 2015 vast te stellen;
2. Het nadelig saldo van de Zomernota voor 2015 ad € 0,15 mln. ten laste
te brengen van de reserve strategische projecten;
3. De met de Zomernota 2015 samenhangende 13e wijziging van de
Programmabegroting 2015 vast te stellen;
4. Het bruto raamkrediet investeringen wegen 2015 met € 50.000 te
verhogen tot € 14.782.000.
2.

Lelystad

29 september 2015
Registratienummer

1793841
Inlichtingen

J. Kuiper/C. de Keijzer

Doelstelling programmabegroting

De Zomernota draagt bij aan de doelstelling uit de Programmabegroting om
‘inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht te brengen en keuzes duidelijk te maken, zodat sturing en beïnvloeding mogelijk is’.
De Zomernota

Afdeling/Bureau

MO
Portefeuillehouder

3. Eerdere behandeling
Uw Staten hebben in november 2014 de Programmabegroting 2015 vastgesteld. De Perspectiefnota 2015-2019 was het eerste moment waarop wij aan
u rapporteerden over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2015. De Perspectiefnota is op 1 juli 2015 door uw Staten vastgesteld.
Deze Zomernota 2015 is de tweede rapportage met als peildatum 1 september 2015.
4.

Statenvoorstel

Verdere behandeling PS

n.v.t.
6.

----------------------------Routing
Commissie Bestuur:

14 oktober 2015
-----------------------------------

Bevoegdheden PS en doel behandeling

De Zomernota maakt onderdeel uit van de reguliere PenC cyclus en is een
afwijkingenrapportage (inhoudelijk en financieel) met betrekking tot de uitvoering van de Programmabegroting 2015 met als peilmoment 1 september
2015. In de Zomernota worden diverse afwijkingen gerapporteerd over doelbereik, activiteiten, middelen en risico's. Het vaststellen van de hieruit
voortvloeiende begrotingswijziging is een bevoegdheid van uw Staten. Dit
geldt eveneens voor de beschikbaarstelling en wijziging van kredieten, waarvoor deze Zomernota voorstellen bevat.
5.

Stuivenberg, A.

Korte toelichting op voorstel

In de Financiële verordening provincie Flevoland 2013 is in artikel 9 vastgelegd dat Provinciale Staten twee maal per jaar over de uitvoering van de begroting worden geïnformeerd door middel van tussentijdse rapportages. Voor
de opleverdata van deze tussenrapportages geldt dat de eerste rapportage
uiterlijk op 1 juli en de tweede rapportage uiterlijk op 1 november van het
lopende begrotingsjaar door Provinciale Staten wordt behandeld. Tevens
vermeldt artikel 9 dat de rapportages ingaan op afwijkingen.
Beeld op hoofdlijnen
In deze Zomernota 2015 rapporteren wij een aantal inhoudelijke afwijkingen
ten opzichte van de Programmabegroting 2015. De belangrijkste doen zich
onder voor op de beleidsterreinen Natuur (vertraagde realisatie Natura 2000
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doelstellingen, herfasering bijdrage beroepsvisserij), Mobiliteit (herfasering projecten infrastructuur), Economie (gewijzigde fasering inzet TMI-middelen), de programma’s Nieuwe Natuur, IFA en Noordelijk Flevoland, incl. N50 en p-MJP (voortgang lopende projecten vertraagd)
en de Bedrijfsvoering.
In financiële zin is er sprake van een groot aantal voorgestelde begrotingsmutaties. Deze hangen samen met de inspanningen die zijn gedaan om het voorspellend vermogen van de begroting te vergroten.
Voorspellend vermogen
In deze Zomernota 2015 is verscherpte aandacht besteed aan het voorspellend vermogen van
de programmabegroting. Wij hebben getoetst of de op dit moment nog beschikbare beïnvloedbare budgetten volledig tot besteding zullen komen.
De uitkomst hiervan is dat er voor een bedrag van € 22,7 mln. voorstellen worden gedaan om
tot aframing van budgetten over te gaan. De grootste mutaties doen zich voor bij:

Statenvoorstel

Mutaties lasten op hoofdlijnen:
Programma Ruimte :
Natura 2000
Bijdrage transitie beroepsvisserij
Afwikkeling OFGV 2014

- € 0,6 mln.
- € 0,3 mln.
– € 0,2 mln.

Programma Bereikbaarheid:
Herfasering infrastructurele projecten
Lagere kapitaallasten infrastructurele projecten
Verwerking bijdrage afstandsbediening bruggen en sluizen

- € 5,2 mln.
- € 0,9 mln.
+ € 0,7 mln.

Programma Economie:
Cofinanciering OP West

- € 1,1 mln.

Programma Investeringsagenda:
Projecten Nieuwe Natuur
Projecten Noordelijk Flevoland (incl. N50)
Projecten IFA
p-MJP/POP3

-€
-€
-€
-€

Programma Bestuur:
Stelposten/onvoorzien
Bedrijfsvoering

- € 1,2 mln.
- € 3,3 mln.

Overige mutaties

- € 1,0 mln.

Totale aframing lasten

- € 22,7 mln.

2,7
3,4
0,8
2,7

mln.
mln.
mln.
mln.

De baten blijven achter met circa € 4,1 mln. De grootste mutaties doen zich daar voor bij:

Mutaties baten op hoofdlijnen
Programma Bereikbaarheid:
Lagere baten door herfasering infrastructurele projecten
Lagere baten door afboeken rentevordering BDU
Programma Investeringsagenda:

- € 3,6 mln.
- € 2,9 mln.
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Lagere bijdragen derden in project N50
Hogere opbrengst grondverkoop Nieuwe natuur

- € 0,6 mln.
+ € 0,3 mln.

Programma Bestuur:
Lagere bespaarde rente
Hogere bruto uitkering Provinciefonds

- € 0,9 mln.
+ € 3,5 mln.

Overige mutaties

+ € 0,1 mln.

Totale aframing baten

- € 4,1 mln.

Tegenover de daardoor ontstane begrotingsruimte van € 18,6 mln. (het saldo van de lagere lasten en de lagere baten) staan toevoegingen aan reserves (€ 18,3 mln.) en voorzieningen ( € 0,5
mln.), waardoor er een tekort ontstaat van € 0,15 mln.
Een en ander is in de tabel hieronder kort weergegeven.
Zomernota 2015

lasten

baten

mutaties bestemm.

mutaties

reserves

voorzieningen

saldi programma

Programma Ruimte

-1.339

0

1.000

65

-274

Programma Bereikbaarheid

-5.534

6.496

664

400

2.026

Programma Economie

-1.315

0

1.315

0

0

0

0

0

0

0

-9.915
-4.604

397
-2.749

9.367
5.909

0
0

-152
-1.443

-22.707

4.144

18.255

465

157

Programma Samenleving
Programma Investeringsagenda
Programma Bestuur
Totaal

bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)

Dekking nadelig saldo Zomernota
Zoals hierboven aangegeven leiden de voorgestelde begrotingsmutaties in de Zomernota tot
een nadelig effect op het begrotingssaldo van € 0,15 mln. Dit bedrag kan worden gedekt door
een onttrekking te doen aan de bestemmingsreserve strategische en ontwikkelingsprojecten.
Waar in voorgaande jaren voordelige rekeningresultaten zijn benut voor de versterking van deze reserve, kan het nadelig saldo van deze Zomernota daar nu uit geput worden.
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Hieronder zijn de voornaamste financiële mutaties die het nadelig saldo (€ 0,15 mln.) van de
Zomernota 2015 veroorzaken kort samengevat.
Effect op saldo Zomernota 2015
Netto lagere uitkering Provinciefonds
Actualistie onvoorzien en stelpost onzekerheden
Afboeken rentevordering BDU
Netto lagere lasten Bedrijfsvoering

bedrag

722
-225
2.878
-2.500

Budgetair effect overige mutaties < € 0,2 mln.

-718

Saldo Zomernota 2015

157

bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)

Vrijval binnen reserve personele fricties
Naast de financiële mutaties die hierboven zijn genoemd kan, op basis van een actualisatie van
de verwachte uitgaven in het kader van de reorganisatie bedrijfsvoering en de afwikkeling van
het transitieplan, een bedrag van € 8,2 mln. vrijvallen binnen de reserve personele frictiekosten. Deze vrijval is mogelijk doordat de opgedragen bezuiniging eerder en tegen veel lagere
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kosten kon worden gerealiseerd. Dit is verwerkt in deze Zomernota. Voorgesteld wordt deze
ruimte toe te voegen aan de algemene reserve.
Kredietbesluit
Door uw Staten is een aantal kredieten beschikbaar gesteld voor het doen van investeringen.
Zoals uit de Zomernota blijkt is er een aanvullend kredietbesluit voorgesteld om het bestaande
raamkrediet investeringen wegen 2015 te verhogen met € 50.000.
7.

Beoogd effect

Provinciale Staten te informeren over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2015 en de begrotingsramingen aan te laten passen aan de actuele inzichten.
8.

Argumenten

9.

Kanttekeningen

10. Bijlagen

Statenvoorstel

Naam stuk:

eDocs

Bijgevoegd of

nummer:

periode ter inzage

Zomernota 2015

1774609

Bijgevoegd

13e wijziging van de begroting 2015

n.v.t.

Bijgevoegd
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Statenvoorstel

Bijlage: 13de begrotingswijziging 2015
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