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Onderwerp
Reactie op toezichtbrief over begroting 2017

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
Van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de toezichtbrief
gericht aan Provinciale Staten ontvangen over de provinciale begroting 2017,
met het verzoek vóór 1 april 2017 een reactie terug te sturen.
Dit Statenvoorstel is er op gericht de brief aan de minister in reactie op de
toezichtbrief vast te stellen.
Het voorstel
De brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met
betrekking tot de reactie op de toezichtbevindingen vast te stellen.
Aanleiding
Op grond van de Provinciewet legt de provincie jaarlijks de begroting ter
toetsing voor aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De
Minister kan als toezichthouder bepalen of de begroting van de provincie en de
daarop volgende begrotingswijzigingen zijn goedkeuring behoeven.
Ook de begroting 2017 is door de provincie ná vaststelling door Provinciale
Staten naar het ministerie van BZK gestuurd en heeft geleid tot de toezichtbrief
aan PS. In de toezichtbrief worden PS verzocht vóór 1 april 2017 een reactie
terug te sturen.
In de toezichtbrief is naast een aantal bevindingen ten aanzien van de begroting
ook een aantal aanbevelingen opgenomen.
Voorafgaand aan de behandeling in PS van de reactie op de toezichtbrief zijn
deze bevindingen en aanbevelingen in uw platform Planning en Control van 3
februari geagendeerd en besproken. Deze bespreking heeft geleid tot de
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conceptbrief aan de minister die ter vaststelling bij dit statenvoorstel is
opgenomen.
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Uitkomsten van de toets van de begroting

Bevindingen
In de brief aan PS wordt door de toezichthouder aangegeven dat:
1. de provincie in 2017 onder de repressieve toezichtvorm kan blijven en de
begroting en de daarop volgende begrotingswijzigingen geen goedkeuring
van de minister behoeven;
2. de begroting van de provincie voldoet aan het criterium van structureel en
reëel evenwicht;
3. de begroting en meerjarenraming sluiten;
4. geen afwijkingen van de regelgeving van het BBV zijn aangetroffen;
5. de kengetallen m.b.t. de financiële positie in de begroting adequaat zijn
toegelicht;
6. de jaarrekening 2015 voldoet aan de Wet Normering Topinkomens;
7. de waarde van het EMU-saldo van de Provincie in de begroting 2017
negatief is en uitkomt op -/- € 71,9 mln.
In de ontwerp-reactie op de toezichtbrief wordt op deze bevindingen 1 t/m 6 in
algemene zin ingegaan.
Op de bevinding over het EMU-saldo is in de toezichtbrief een uitgebreidere
reactie opgenomen waarbij naast een toelichting op de negatieve uitkomst van
het saldo ook een kanttekening wordt geplaatst bij de bepaling van het EMUsaldo in relatie tot de eventueel door het rijk te nemen beheersmaatregelen.

Aanbevelingen
De toezichtbrief bevat naast de zeven bevindingen ook een zestal
aanbevelingen met betrekking tot de informatie zoals opgenomen in de
begroting 2017 in de paragrafen ‘Weerstandsvermogen’, ‘Verbonden partijen’
en ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ en een aanbeveling over de effect- en
prestatie-indicatoren in de begroting.

Aanbevelingen Paragraaf weerstandsvermogen
1
2
3

Voorzie de berekening van de benodigde en de beschikbare
weerstandscapaciteit van een toelichting om het inzicht te vergroten;
Stel de bandbreedte voor de ratio van het weerstandsvermogen jaarlijks
vast;
Ga na of de paragraaf weerstandsvermogen tegemoetkomt aan de
informatiebehoefte van PS;

Aanbeveling Paragraaf verbonden partijen
4

Expliciteer de activiteiten en criteria in het kader van de vormgeving van
een adequate governance structuur in de begroting zelf
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Aanbeveling m.b.t. in de begroting opgenomen effect- en prestatie- indicatoren

Datum

5

10 januari 2017

Maak een onderscheid tussen (effect en prestatie) indicatoren waar je zelf
invloed op hebt en waar dat minder het geval is;
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Aanbeveling m.b.t. de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
6

Ga in de begroting expliciet in op de vraag of er sprake is van achterstallig
onderhoud.

Deze zes aanbevelingen zijn in het platform planning en control van 3 februari
besproken. Op elk van die aanbevelingen is in de bijlage van de conceptbrief
aan de minister - op basis van de bespreking in het platform - een reactie
opgenomen.
Bijlagen
1 Toezichtbrief aan PS;
2 Conceptbrief in reactie op de toezichtbrief aan de minister.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: mevrouw M.C.A. Buuron, (073) 680 88 21,
mbuuron@brabant.nl, cluster Bedrijfsvoering van eenheid Directeur
Bedrijfsvoering / CIO.
Opdrachtnemer: de heer J.B.A.M. Eppenhof, (073) 680 84 53,
jeppenhof@brabant.nl, afdeling Financiën, Planning en Control van cluster
Bedrijfsvoering.
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