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Toezegging gedeputeerde tijdens de vergadering van de Integrale Statencommis
sie van 13 mei 2020 over de solvabiliteitsratio.
Kern mededeling:

In de Jaarstukken 2019 van de provincie Flevoland is in paragraaf 1.3 'Financiële
kengetallen’ (onderdeel Jaarrekening 2019) de solvabiliteitsratio van de provincie
Flevoland opgenomen. Tijdens de vergadering van de Integrale Statencommissie
van 13 mei 2020 heeft de gedeputeerde toegezegd om de Staten te informeren
over de solvabiliteitsratio's 2018 van de overige Nederlandse provincies.
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Mededeling:

De financiële kengetallen, zoals opgenomen in paragraaf 1.3 van de Jaarrekening
2019, zijn op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) voorgeschreven. Deze kengetallen geven inzicht in de financi
ële positie van de provincie. Vanwege de uniform voorgeschreven berekenings
wijze kunnen de waardeirworden vergeleken met die van. andere_p»royincies,
Eén van deze financiële kengetallen betreft het solvabiliteitsratio. De solvabili
teit is de verhouding van het eigen vermogen (reserves) ten opzichte van het to
tale vermogen, uitgedrukt in een percentage. Dit weerspiegelt de mate waarin
de provincie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger
de solvabiliteitsratio hoe groter deel van de activa gefinancierd is met eigen mid
delen. De gedeputeerde heeft toegezegd om de Staten te informeren over de solvabiliteitsratio’s 2018 van de Nederlandse provincies.

Ter kennisname aan PS en
burgerleden

Het overzicht met de solvabiliteitsratio's 2018 van de Nederlandse provincies is
als volgt:
________________ Provincie
Provincie Drenthe_________
Provincie Flevoland_______
Provincie Friesland________
Provincie Gelderland______
Provincie Groningen_______
Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijsel_____ '
Provincie Utrecht_________
Provincie Zeeland_________
Provincie Zuid-Holland_____

Solvabiliteit
74,10%
71,00%
87,00%
95,00%
58,00%
82,00%
78,10%
80,50%
85,50%
53,43%*
35,50%
51,70%

Bron: https://vwAv.regioatlas.nl/indeUngen/indelingenJndeUng/t/financiele_kengetaUen_provincies_2018;
‘vanuit Programmabegroting 2020

Op basis van het bovenstaande overzicht blijkt een gemiddelde solvabiliteitratio
van afgerond 71% in 2018 van de 12 provincies. In het accountantsverslag 2019
van de controlerend accountant Pricev^aterhouseCoopers is een landelijk gemid
delde solvabiliteitsratio van 34% in 2018 opgenomen. Navraag leert dat dit het
landelijk beeld betreft van gemeenten en provincies tezamen.
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