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Op 3 februari 2017 sprak u in de thema-bijeenkomst Bestuur en Financiën over
Statenvoorstel 05/17 getiteld ‘Reactie op toezichtbrief over begroting 2017’. U
hebt toen vragen gesteld. In deze Memorie van Antwoord beantwoorden wij
uw vragen.
Algemene vragen over het Statenvoorstel
De toezichtbrief van BZK over de begroting 2017 bevat zeven
toezichtbevindingen en zes aanbevelingen. De concept-reactie op de
toezichtbrief bestaat uit de concept-brief aan BZK waarin wordt ingegaan op
de toezichtbevingen met daarbij een bijlage waarin wordt ingegaan op de
aanbevelingen uit de toezichtbrief.
De brief van BZK is aan Provinciale Staten gericht en BZK vraagt om een
reactie van PS op de brief. Tijdens de bespreking in de thema-bijeenkomst is
gevraagd nog eens goed te kijken naar de stijl van de reactie op de
aanbevelingen uit de toezichtbrief van BZK.
Naar aanleiding van deze opmerkingen is de stijl van de reactie zoals
opgenomen in de bijlage bij de concept-brief aan de minister van BZK
aangepast en aangescherpt.
Tijdens de bespreking in de thema-bijeenkomst is ook een drietal specifieke
vragen naar voren gekomen waarop hieronder nader wordt ingegaan.
Vragen per fractie over het Statenvoorstel

1 Doelredenering m.b.t. benodigde versus beschikbare weerstandscapaciteit.
Door een aantal fracties is aangegeven dat in de conceptreactie onvoldoende
wordt ingegaan op de bewering van BZK dat sprake is van een
doelredenering met betrekking tot de benodigde en beschikbare
weerstandscapaciteit voor sommige risico’s van het ontwikkelbedrijf.
In de bijlage bij de reactie op de toezichtbrief is bij de aanbeveling 1 een
expliciete reactie opgenomen (zie bijlage bij concept-reactie op toezichtbrief
blz. 1 / 2).
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Deze reactie komt er op neer dat geen sprake is van een doelredenering, maar
dat voorzichtigheidshalve de risico’s - die behoren bij het door PS vastgestelde
investeringskrediet van het ontwikkelbedrijf, waarmee Gedeputeerde Staten
binnen de door PS vastgestelde kaders kunnen handelen - volledig zijn
afgedekt in de reserve van het ontwikkelbedrijf.
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2 Bandbreedte en ratio weerstandsvermogen
BZK beveelt aan om de bandbreedte voor de ratio van het
weerstandsvermogen jaarlijks door PS te laten vaststellen. Door de fractie van
de PVV en GroenLinks is gevraagd waarom de provincie daar in de reactie niet
meer in meebeweegt.
Door gedeputeerde Van Merrienboer is tijdens de bespreking van dit punt
aangegeven dat het logisch is om elk jaar de ratio vast te stellen zoals de
provincie nu ook in de begroting en in de jaarstukken doet, maar dat jaarlijkse
vaststelling van de bandbreedte voor die ratio het inzicht niet vergroot.
Van belang is het meerjarig inzicht in de ontwikkeling van de ratio binnen de
gekozen bandbreedte.
In de bijlage bij de reactie op de toezichtbrief is dit op pagina 2 nader
uiteengezet en toegelicht waarbij ook wordt verwezen naar de grafiek die in
de begroting 2017 op pagina 100 is opgenomen waarin de ontwikkeling van
de door PS vastgestelde ratio binnen de door PS gekozen bandbreedte in
beeld wordt gebracht.

3 Achterstallig onderhoud en onderhoudsvoorzieningen
Naar aanleiding van de aanbeveling van BZK om in de begroting explicieter in
te gaan op mogelijk achterstallig onderhoud aan kapitaalgoederen, is door de
fractie van GroenLinks gevraagd of hier nu echt iets aan de hand is.
Zoals in de bijlage bij de concept-brief van PS aan BZK is aangegeven is ook
in de begroting (in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en in het
onderdeel financiële begroting) aangegeven dat geen sprake is van
achterstallig onderhoud. Voorts is aangegeven dat de
onderhoudsvoorzieningen op adequaat niveau zijn in overeenstemming met het
geplande onderhoud. De reactie op de aanbeveling is aangevuld en
aangescherpt.

Bijlagen
1. Concept-reactie op toezichtbrief (aangepast naar aanleiding van de
bespreking in de thema-bijeenkomst)
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