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Bijlage 1. De jaarstukken in relatie tot de P&C-cyclus
De jaarstukken vormen het sluitstuk van de P&C-cyclus. Deze jaarlijks terugkerende cyclus
bestaat uit vier fases. In de onderstaande tabel is per fase weergegeven welke documenten
daarbij voor Provinciale Staten gerealiseerd worden 1.
Sturingsfase

Documenten

1. Kaderstellen

Perspectiefnota

2. Begroten

Programmabegroting
(Productenraming)

3. Rapporteren en verantwoorden

Perspectiefnota en Zomernota

4. Verantwoorden en vaststellen

Jaarverslag en Jaarrekening
(Productenrealisatie)

Kaderstellen
Verantwoorden
en
vaststellen

Begroten
Rapporteren
en
verantwoorden

De functie van de jaarstukken
Provinciale Staten stelden in het najaar van 2014 de Programmabegroting 2015 vast.
Vervolgens rapporteerden Gedeputeerde Staten via de Perspectiefnota en Zomernota
(afwijkingenrapportages) aan Provinciale Staten over de uitvoering van de
Programmabegroting 2015. Via de Jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten verantwoording
af over de realisatie van de doelstellingen, activiteiten en besteding van middelen. Die
verantwoording vindt plaats in het Jaarverslag en de Jaarrekening, de zogenaamde
Jaarstukken. Deze wordt door Provinciale Staten vastgesteld.
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Begrippen: rekeningresultaat en budgettair resultaat
Het rekeningresultaat is het saldo van baten en lasten. Dit resultaat is niet het budgettaire
resultaat. Bij het budgettaire resultaat wordt nog rekening gehouden onontkoombare
uitgaven en het doorschuiven van middelen in verband met meerjarenprogramma’s. Het
budgettaire resultaat is dan ook lager dan het resultaat volgens de systematiek van de BBV.
Het budgettaire resultaat wordt bepaald bij het onderdeel Resultaatbestemming en kan
worden ingezet voor overige bestemmingsvoorstellen.
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Naast documenten voor Provinciale Staten worden ook sturingsdocumenten voor de ambtelijke organisatie
gerealiseerd.
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Bijlage 2. Rekeningresultaat 2015 in diverse resultaatgebieden
Het rekeningresultaat ontstaat binnen de verschillende programmaonderdelen van het
Jaarverslag. Per programmaonderdeel hebben we toegelicht waardoor het resultaat binnen
dat onderdeel is ontstaan. De optelsom hiervan mondt uiteindelijk uit in een bedrag van
€ 4.594.000. In de Jaarrekening is een samenvatting opgenomen waarbij de aansluiting met
de programmaonderdelen in stand is gehouden.
Door aan de hand van een aantal resultaatgebieden dwars door de programmaonderdelen
een analyse uit te voeren naar de oorzaken die het resultaat hebben veroorzaakt, kunnen
we het resultaat op een andere wijze presenteren. Wij hebben hierbij de volgende vier
resultaatgebieden benoemd:
a. Efficiency binnen programma’s en bedrijfsvoering
b. Uitstel, vertraging en minderwerk
c. Niet uitgevoerde beleidsvoornemens
d. Overig
Hieronder hebben we per resultaatgebied een uitwerking gegeven van de oorzaken die van
invloed zijn op het rekeningresultaat. In de tabellen hebben we een verwijzing opgenomen
naar het betreffende programmaonderdeel (Jaarstukken 2015) waarin meer informatie
opgenomen is over het betreffende onderwerp.
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Afwijkingen versus resultaat
Niet alle verschillen in het Jaarverslag hebben effect op het rekeningresultaat. In de kolom
‘afwijkingen’ is het saldo tussen de begrote lasten/baten en de gerealiseerde lasten/baten
opgenomen. In veel gevallen is daarbij sprake van een relatie met een doeluitkering
(inkomst) of een (bestemmings-)reserve. De bedragen in de kolom ‘Rekeningsaldo 2015’ zijn
hierop gecorrigeerd. De bedragen in deze laatste kolom werken dus door in het
rekeningresultaat 2015.
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Bijlage 3. Bestemmingsvoorstellen resultaat 2015
Het rekeningresultaat 2015 bedraagt €4.594.000 positief.
Conform de bestendige gedragslijn voegen wij vrijvallende financiële middelen aan het
einde van het begrotingsjaar toe aan de Reserve strategische projecten. Niet alle middelen
zijn vrij om te bestemmen. Het vrij te bestemmen deel van het rekeningresultaat is lager
als rekening gehouden wordt met onontkoombare uitgaven of uitgaven met betrekking tot
de meerjarenprogramma’s.
Zo hebben wij in de jaarrekening 2015 inkomsten verantwoord waarvan de besteding pas
plaatsvindt in 2016. De daarbij horende uitgaven zijn onontkoombaar (categorie A); het
rekeningresultaat (vrij te bestemmen deel) dient hierop te worden gecorrigeerd.
Daarnaast werken wij veelal met meerjarenprogramma’s en doorlopende projecten. De
planning van de uitgaven en de verantwoording hierover gaat veelal over jaargrenzen heen.
Hierdoor ontstaat in de Jaarrekening 2015 onderuitputting (we houden in dat jaar geld
over). Doordat deze middelen verbonden zijn aan een meerjarenprogramma of doorlopende
werkzaamheden, zijn ze niet vrij te besteden (categorie B).
Onder categorie C. nemen we alle overige voorstellen op.
Categorie D betreft het bestemmingsvoorstel van de Statengriffie.

Onderwerp

Resultaat voor bestemming
A: Onontkoombaar
B: Meerjarenprogramma’s en projecten
Budgettair resultaat
C: Overige bestemmingsvoorstellen
Resultaat na bestemmingsvoorstellen GS
D: Bestemmingsvoorstel Statengriffie
Resultaat na bestemmingsvoorstellen SG

bedrag

4.594
-484
-183
3.927
-736
3.192
-36
3.155

Bijlage

Bedragen x € 1.000
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A. Onontkoombare uitgaven (aangewezen middelen)
Binnen deze categorie dienen wij de volgende voorstellen in. Ze zijn onontkoombaar omdat
we het doel waarvoor deze middelen aangewezen zijn willen, of vanuit wettelijke
verplichtingen moeten, voltooien.
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B. Meerjarenprogramma’s en projecten
De onderstaande middelen zijn in het kader van meerjarenprogramma’s en doorlopende
projecten niet vrij te besteden, omdat hier al verplichtingen onder liggen of vergaande
afspraken over gemaakt zijn.
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C: Overige bestemmingsvoorstellen
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D: Bestemmingsvoorstel Statengriffie

