Statenvoorstel 43/16 A

Voorgestelde behandeling
Agendacommissie

:

13 juni 2016

PS-vergadering

:

Wordt door de griffie ingepland

Onderwerp

Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021 van het Parkschap
nationaal park De Biesbosch

Datum

31 mei 2016
Documentnummer

GS: 3992432
PS: 4002631
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Samenvatting
De provincie Noord-Brabant is nog tot 1-1-2018 deelnemer aan de
Gemeenschappelijke regeling Parkschap nationaal park De Biesbosch. Het
Parkschap heeft haar begroting voor het jaar 2017 toegestuurd met het
verzoek hierover uw zienswijze bekend te maken. De begroting geeft geen
aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De begroting sluit met een
positief resultaat en geeft een goede uitwerking van de doelstellingen en
beleidsvoornemens van het Parkschap. Er is voldoende weerstandsvermogen
voor de afdekking van mogelijke risico’s.

Het voorstel
Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2017 van het Parkschap
nationaal park De Biesbosch.

Aanleiding
De provincie neemt tot 1-1-2018 deel in de Gemeenschappelijke Regeling
Parkschap. Het Dagelijks Bestuur van het Parkschap moet wettelijk alle
deelnemers de gelegenheid geven om hun zienswijze op de conceptbegroting
te geven. U heeft de begroting van het Parkschap voor 2017 ontvangen.
Daarbij heeft u de mogelijkheid om uw zienswijze kenbaar te maken aan het
Dagelijks Bestuur van het Parkschap.

Bevoegdheid
Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en conform artikel 39
van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap nationaal park De Biesbosch
zijn Provinciale Staten bevoegd in te stemmen met genoemde documenten, dan
wel om hun zienswijze kenbaar te maken.

Datum

31mei 2016
Documentnummer

GS: 3992432

Doel
Het indienen van een zienswijze biedt PS de mogelijkheid om het Parkschap
indien nodig bij te sturen richting een gezond financieel beleid.

PS: 4002631

Argumenten

1. Het is een wettelijk voorschrift om de begroting ter inzage te leggen.
1.1. Dit vereiste volgt uit artikel 58 en 59 van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen en de Gemeenschappelijke regeling nationaal park De
Biesbosch regeling artikel 39.

2. De jaarrekening, de ontwerpbegroting en de meerjarenbegroting geven
geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
2.1. De ontwerpbegroting borduurt voort op de begroting 2016. Er is geen
sprake van een significante afwijking van eerdere begrotingen.

Kanttekeningen

1. In 2014 hebben PS wel hun zienswijzen kenbaar gemaakt bij het
Parkschap. Het betrof hun zorgen dat er voorziene tekorten waren in de
meerjarenbegroting.
Deels is dit opgelost door verlaging van de rekenrente waardoor er nog
slechts een restant tekort is van € 10.502. Tevens waren er toen zorgen
over de mate waarin de gepresenteerde verdienmodellen voldoende
middelen gaan genereren. Met betrekking tot de verdienmodellen blijft het
onzeker of deze voldoende middelen gaan genereren. In de
risicobeheersing zijn deze genoemd en gekwantificeerd. Er heeft een
actualisatie plaatsgevonden op grond van de huidige uitvoering van de
verdienmodellen in de begroting 2017 en 40% van de beoogde opbrengst
is nu meegenomen in de risico-omvang. Wanneer de beoogde inkomsten
niet worden gehaald heeft het Parkschap in de risicobeheersing
opgenomen andere maatregelen te treffen.

Financiën
De deelnemende partijen hebben zich verplicht om volgens een vaste
verdeelsleutel bij te dragen aan in de exploitatiekosten van het Parkschap. De
provincie Noord-Brabant draagt bij aan het compartiment
“Bestuursondersteuning”:
 Organisatie en financiën
 Inhoudelijke en procedurele besluiten
 Beleidsvorming
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De ontwikkelingen binnen dit compartiment geven geen aanleiding tot het
maken van opmerkingen. Op 8 april 2016 is voor de totale jaarrekening 2015
door de accountant een goedkeurende controleverklaring verstrekt.

Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.

Planning
Het Dagelijks Bestuur van het Parkschap dient de ontwerpbegroting, de
meerjarenbegroting en (zover van toepassing) onze zienswijze aan het
Algemeen Bestuur aanbieden ter vaststelling in de vergadering van 24 juni
2016. Het Algemeen Bestuur dient de begroting voor 1 augustus toe te sturen
aan het ministerie van BZK.

Bijlagen
1.
Ontwerpbegroting 2017 + meerjarenbegroting 2017-2021
2.

Jaarrekening Parkschap 2015

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: Erik van Herk, hvherk@brabant.nl,
Cluster Natuur, Water en Milieu; Programma Natuur
Opdrachtnemer: Robby van Ruremonde, rvruremonde@brabant.nl,
Cluster Natuur, Water en Milieu; Programma Natuur
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