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Beleidsbrief aan provinciale staten van Drenthe 2016-724-1

lnleiding

Op 2 februari 2016 hebben Provinciale Staten (PS) een brief ontvangen van de minister van
BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Directie Bestuur, democratie en financiën, waarin
naast het besluit van de minister over de financiële toezichtvorm voor 2016 ook de overige
toezichtbevindingen aan de orde worden gesteld. ln het kader van het financieel toezicht is deze brief
aan PS gericht vanuit hun toezichthoudende rol richting Gedeputeerde Staten (GS). Vanwege het late
tijdstip van ontvangst van de brief, heeft de minister i.c. het Directoraat Bestuur, democratie en
financiën, toestemming verleend aan PS om hun reactie na de PS-vergadering van 13 april2016 aan
de minister toe te sturen.

Vanuit GS is op ambtelijk niveau informatie verstrekt over de reacties en verbeterpunten van GS op
de bevindingen van de minister. ln dit voorstel worden, vanuit de toezichthoudende rol van PS, deze
reacties en verbeterpunten tegen het licht gehouden en een reactie per brief richting de minister
geformuleerd. Door middel van bijgevoegde conceptbrief voldoen PS aan het verzoek van de minister
zo spoedig mogelijk na de PS-vergadering van 13 april 2016 te reageren.

Advies

lnstemmen met de conceptbrief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK\.

Meetbaar/Beoogd bele idseffect

PS geven door middel van dit voorstel invulling aan hun horizontaal toezicht richting GS
De repressieve toezichtvorm van de provincie blijft gehandhaafd.

Argumenten

1. Door het instemmen met de conceptbrief voldoen PS aan hun toezichthoudende rol richting GS en
aan het verzoek van de minister van BZK om z.s.m. na 13 april 2016 te reageren.

ln de conceptbrief geven PS vanuit hun toezichthoudende rol een terugkoppeling op de door GS
voorgestelde reacties en verbeterpunten op de bevindingen van de minister van BZK. Op de in de
brief van de minister genoemde aanbeveling over de financiële begroting, de meerjarenraming en de
paragrafen hebben GS ambtelijk een reactie en verbeterpunt geformuleerd. Hieronder is de reactie en
verbeterpunt en de reactie van PS hierop aangegeven:

De minister doet de aanbeveling om in het overzicht van incidentele baten en lasten de posten die
langer dan 3 jaar zijn, te voorzien van een toelichting met de reden waarom de provincie deze posten

als incidenteel ziet. ln hun reactie geven GS aan dat de genoemde posten een incidenteel karakter
hebben, omdat zij samenhangen met de intensiveringen die in het college-akkoord "Dynamisch en
Ondernemend" zijn opgenomen . Deze intensiveringen gelden voor een periode van 4 jaar. Ook geven
zij aan dat in de begroting 2017 een toelichting van deze strekking zal worden opnemen. PS sluiten
zich aan bij deze reactie van GS.
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Overige bevindingen

Op pagina 4 van de toezichtsbrief constateert de minister dat het door de provincie berekende EMU-

saldo van de provincie € - 41 miljoen bedraagt. Ook geeft hij aan dat er voor 2016 geen individuele

EMU-referentiewaarden zijn vastgesteld voor decentrale overheden en dat het maken van nadere

afspraken middels bestuurlijk overleg over te nemen maatregelen niet aan de orde is. ln haar reactie
geeft het college van GS aan hiervan kennis te hebben genomen. Dit aspect heeft ook de blijvende
aandacht van PS als toezichthouder.

2. De minister van BZK geeft aan dat er sprake is van een structureel en reëel evenwicht in de

begroting 2016 en de meerjarenraming en deze voldoet aan de eisen van de Besluit begroting en
ve ra ntwoord i n g prov i n ci e s e n g e me e nte n ( B BV).

De minister is van oordeel dat de provincie voldoet aan het criterium van structureel en reëel

evenwicht op basis van een door hem uitgevoerde risicogeoriénteerde toets van de begroting en

meerjarenraming. Ook constateert hij dat de begroting en meerjarenraming van de provincie sluiten,
zowel zoals door de provincie gepresenteerd als na correctie van BZK voor incidentele baten en

lasten. Tot slot geeft hij aan geen afwijkingen te hebben aangetroffen bij de toetsing van de financiële
begroting, meerjarenraming en de paragrafen aan de eisen die de BBV hieraan stelt. PS zijn verheugd
over het oordeel en de constateringen van de minister.

Uitvoering

Tijdsplanning
Na behandeling in de Statencommissie FCBE van 30 maart 2016 en besluitvorming in Provinciale

Staten van 13 april 2016, de brief aansluitend versturen naar de minister van BZK.

Financiën
n.v.t.

Monitoring en evaluatie
n.v.t.

Extern betrokkenen
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.
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Bijlagen

1. Conceptbrief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Reactie

financieel toezicht 201 6

2. Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 1 december 2015 (op

2 februari 2016 door PS ontvangen) over Financieel toezicht: vorm en bevindingen 2016

Assen, 7 maart2016
Kenmerk: I 0/SG/201 600440

Het Presidium van Provinciale Staten,

dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter

mevr. mr. drs. S. Buissink, griffier



Ontue4pbesluit 2016-724-1

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 7 maart 2016, kenmerk
10/sG/201600440;

BESLUITEN:

in te stemmen met de conceptbrief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BzK).

Assen, 13 april 2016

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier voorzitter



Aan: 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directie Bestuur, democratie en financiën 

t.a.v. de heer T. Livius 

Turfmarkt 147 

2500 EA  DEN HAAG 

 
 2500ea147 

 

 

 

Assen, 14 april 2016 

Ons kenmerk 10/SG/201600440 

Behandeld door H.G. Parker Brady (0592) 365245  

Uw kenmerk 2015-0000696188 

Onderwerp: Reactie financieel toezicht 2016 

 

 

Geachte heer Livius, 

 

In uw brief gedateerd op 11 december 2015 heeft u uw besluit over de financiële 

toezichtvorm voor 2016 meegedeeld en stelt u de belangrijkste toezichtbevindingen 

aan de orde. Provinciale Staten (PS) hebben uw brief op 2 februari 2016 ontvangen.  

 

Middels deze brief geven wij vanuit onze toezichthoudende rol richting Gedeputeerde 

Staten (GS) onze reactie. 

 

Wij zijn verheugd dat de provincie Drenthe ook het komende jaar onder de 

repressieve toezichtvorm kan blijven en dat de Begroting 2016 daarom geen 

goedkeuring van de minister van BZK behoeft. Ook stellen wij vast dat de provincie 

naar uw oordeel aan het criterium van structureel en reëel evenwicht voldoet.  

 

Tevens constateert u dat de begroting en meerjarenraming van de provincie sluiten, 

zowel zoals door de provincie gepresenteerd als na correcties van BZK voor 

incidentele baten en lasten. Ook heeft u geen afwijkingen aangetroffen bij het toetsen 

van de financiële begroting, de meerjarenraming en de paragrafen aan de eisen van 

de BBV. PS zijn verheugd over uw oordeel en constateringen.  

 

Op de in uw brief genoemde aanbeveling over de financiële begroting, 

meerjarenraming en de paragrafen hebben Gedeputeerde Staten ambtelijk een 

reactie en verbeterpunt geformuleerd.  

 

U doet de aanbeveling om in het overzicht van incidentele baten en lasten de posten 

die langer dan 3 jaar zijn, te voorzien van een toelichting met de reden waarom de 

provincie deze posten als incidenteel ziet. In hun reactie geven GS aan dat de 

genoemde posten een incidenteel karakter hebben, omdat zij samenhangen met de 

intensiveringen die in het college-akkoord “Dynamisch en Ondernemend” zijn 
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opgenomen. Deze intensiveringen gelden voor een periode van 4 jaar. Ook geven zij 

aan dat in de begroting 2017 een toelichting van deze strekking zal worden 

opgenomen. PS sluiten zich aan bij deze reactie van GS. 

  

Op pagina 4 van de toezichtsbrief constateert u dat het door de provincie berekende 

EMU-saldo van de provincie € - 41 miljoen bedraagt. Ook geeft u aan dat er voor 2016 

geen individuele EMU-referentiewaarden zijn vastgesteld voor decentrale overheden 

en dat het maken van nadere afspraken middels bestuurlijk overleg over te nemen 

maatregelen niet aan de orde is. In haar reactie geeft het college van GS aan hiervan 

kennis te hebben genomen. Dit aspect heeft ook de blijvende aandacht van PS als 

toezichthouder. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe, 

 

 

 

 

 

  , griffier     , voorzitter 
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Betreft

11 december 2015

Financieel toezicht: vorm en bevindingen 2016

Naar aanleiding van de mij toegezonden begroting 2016 en jaarstukken 2014
zend ik u een afschrift van míjn brief aan Provinciale staten van uw provincíe,
waarin naast mijn besluit over de fínanciële toezichtvorm voor 2016, ook de
overige toezichtbevindingen aan de orde worden gesteld. Over de door mij
gehanteerde uitgangspunten en overige aandachtspunten heb ik u eerder, bij
brief varr 1 mei 2015, kenmerk 2015-000CI246436, geinformeerd.

In de brief aan Provinciale staten deel ik mede dat ik van oordeel ben dat uw
provincie, net als de andere provincies, voor het komende jaar met inachtneming
van aftikel 207, Le en 2e lid, van de Provinciewet onder de repressieve
toezichtvorm kan blijven. Dit betekent dat uw begroting geen goedkeuring van
mij behoeft,

Voor mijn overige toezichtbevindingen, waaronder de resultaten van het
onderzoek naar de kwaliteit van de paragraaf onderhoud kapítaalgoederen,
verwijs ik u kortheidshalve naar de bijgevoegde brief.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

T. Livius
Directeur Bestuur, democratie en financiën
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Bljlase(n)
1

Datum

Betreft
11 december 2015
Financieel toezicht: vorm en bevindingen 2016

1, Inleiding en toezichtvorm voor 2O16

Met deze brief informeer ik u over de financiêle toezichtvorm voor 2016 en de
overige toezíchtbevindingen. Gedeputeerde staten ontvangen een afschrift van
deze brief. over de door mij bÍj het financièle toezicht gehanteerde
uitgangspunten en overige aandachtspunten heb ik u eerder geínformeerd in mijn
brief van 1 mei 2015, kenmerk 201s-0000237s94. Daarin heb ik de elementen
die een rol spelen bij mijn toetsing van de realiteit van uw begroting en
meery'arenraming weergegeven, De beoordelíng daarvan is bepalend voor de
vorm van mijn toezicht, repressief of preventief. Dit toezicht is gebaseerd op het
Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader zoals dat in 2014 ís geactualiseerdl.
Daarnaast heb ik in die brief aangekondigd dat bíj mijn toetsing wederom extra
aandacht zal worden geschonken aan de kwaliteit van de paragraaf onderhoud
kapítaalgoederen.

Naar aanleiding van de mij toegezonden begroting 2016 en jaarstukken 2014 deel
ik u hierbij mede dat ík van oordeel ben dat uw provincie, net als de andere
provincies, voor het komende jaar, met inachtneming van aftikel2o7, r" en 2e lid,
van de Provinciewet, onder de repressieve toezichtvorm kan blúven. Dit betekenl
dat uw begroting en de begrotingswijzigingen daarop geen goedkeuring van mij
behoeft.

In deze brief ga ik achtereenvolgens in op de bevindingen over de begrotÍng en
meerjarenraming, het onderzoek naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
en de overige financiële beheeraspecten. Deze brief en de aan deze brief ten
grondslag liggende feiten zijn ambtelijk met uw provincie afgestemd (hoor en
wederhoor).

t http: I /www, rijksoverheid.n l/documenten-en-
publ¡caties/circúlaire/2atq04/24lgemeenschappelijk-financieel-toezichtkader-gtk, html
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2. Begroting en meerjarenraming

2.1 Inleiding
Het door mij gehanteerde toezichtcriterium structureel en reëel evenwicht gaat uit
van een begrotingssaldo dat het resultaat is van uitsluitend structurele baten en
lasten,

om te kunnen vaststellen of dit het geval is, heb ik gebruik gernaakt van het door
u opgestelde overzicht met betrekking tot de incidentele baten en lasten zoals dat
is terug te vinden op bladzijde 2!5 tlm 2I9 in uw programmabegroting. Het
structureel en reëel evenwicht wordt berekend door het begrotingssaldo na
bestemming te corrigeren voor de incidentele baten en lasten, inclusief de
incidentele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves. BU mijn oordeel over
het begrotingsevenwicht betrek ik ook (de ontwikkeling van) het
weerstandsvermogen en de vrije beleidsruimte.

2.2 Totaalbeeld provincies
uit het onderzoek naar de begrotingen 2016 en meerjarenramingen zorT-2org
komt naar voren dat alle provincies beschikken over een structureel sluitende
begroting. Ook de meerjarenbegrotíng geeft ditzelfde beeld.

Het totaal van de algemene reserves en bestemmingsreserves van alle provincies
wordt per 1 januari 2016 geraamd op € 14.3 miljard (per 31 december 2014 was
dit € 15,9 miljard). In de periode 2QI6-ZA|9 is er per saldo sprake van een
geraamde ontlrekking aan de reserves van € 1,3 miljard (in de periode 2015-
2018 was dit€2,6 miljard). Dit betekent een afname van ru¡m 9olo ten opzichte
van 2016 (vorig jaar was sprake van een geraamde afname van bijna 18olo).

2.3 Beeld van uw provincíe
Ik ben van oordeel dat uw provincie voldoet aan het críterium van structureel en
reëel evenwicht. Dit oordeel is gebaseerd op de risicogeoriënteerde toets van uw
begroting en meerjarenraming. Die toets heeft geen bevîndingen opgeleverd
waaruit blijkt dat uw provincie niet over het genoemde evenwicht beschikt.

De omvang van de door u gepresenteerde reserves neemt in de periode 2016 tot
en met 2079 af van€ 294 miljoen naar € 239 miljoen ofwel een afname van
ongeveer 19olo.

Ik constateer dat de begroting en meerjarenraming van uw provincie, zowel zoals
door u gepresenteerd als na mijn correctíes voor incidentele baten en lasten,
sluiten.

2,4 Vereisten wet- en regelgeving
De financiële begroting, de meerjarenraming en de paragrafen heb ik op
hoofdlijnen getoetst aan de eisen die het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) daaraan stelt. Ik heb geen afwijkingen
aa ngetroffen .

Directoraat-Gieneraal
Bestuur en
Koninkrijksrelaties
Bestuur, Democratie en
Finônc¡ën

Datum
11 december 2015

Kenmerk
2015-0000696188



Finançiële kenqetalien
Bij besluit van 15 mei 2015 is het BBV gewijzigd in verband met de verplichte
opneming van financiële kengetallen in de begroting en jaarstukken, In uw
begroting 2016 heeft u voor de eerste keer deze kengetallen gepresenteerd.
Voor Statenleden is het van belang datze de betekenis van de kengetallen
begrijpen (zie ook http;//wetten,overheid.nllBW8R0036853/ ) en inzicht krijgen
in de financiêle positie van hun provincie. Een beoordeling van de onderlinge
verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie is daarvoor
essentieel. Daarvoor is het noodzakelijk dat de kengetallen van een toelichting
worden voorzien wat nog niet bÍj alle provincies is gebeurd. De kengetallen in uw
begroting zijn voorzien van een beknopte toelichting. In de bijlage treft u ter
informatie een overzicht aan van de kengetallen van alle provincies.

Verder heb ik geconstateerd dat uw provincie voldoet aan de Wet Normering
Topinkomens (WNT).

2.5 Aanbevelingen
Hierna doe ik een aanbeveling voor de financiële begroting, de meerjarenraming
en de paragrafen die naar mijn oordeel de volledigheÍd, leesbaarheid,
tra nspa rantie en informatiewaarde daarvan verder verg roten.

In het overzicht van de incidenteie baten en lasten staan ook een aantal posten
die langer zijn dan 3 jaar. lk beveel u aan om die poslen te voorzien van een
toelichting met de reden waarom uw provincie deze posten als incidenteel ziet.
Conform het BBV is dit mogelijk indien het gaat om meerjaríge tijdelijke
geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een besluit van provinciale
staten en/of een toekenningsbesluit. Zowèl de baat als de daaruit gefinancierde
lasten hebben dan een incidenteel karakter.

3. Onderhoud kapitaalgoederen

Zoals ik in mijn brief van 1 mei 2O15 al heb aangekondigd, heb ik samen met de
provinciaal toezichthouders besloten ook dit jaar extra aandacht te schenken aan
de kwaliteit van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. In onderstaande tabel
treft u mijn bevindingen aan voor uw províncie:

Bevind n.a.v. onderzoek naar raaf onderhoud eren

D¡rectoraat-Generaal
Bestuur en
Kon¡nkrltksrelat¡es
Bestuur, Democrat¡e en
Financiën

Datr¡m
11 december 2015

Kenmerk
201 5-0000696188

aga a qlJttgg¡!tgsr

1 Actualiteit diverse onderhoudspla nnen Alle plannen zijn actueel
2 Vastgesteld onderhoudsnivea u Kwaliteitsniveau per

kapitaalgoed
5 Groot onderhoud in begroting opgenomen la
4 Is er sprake van achterstalllq onderhoud Nee



4, Overige financiële beheeraspecten

Voor mijn oordeel over uw rekening maak ik mede gebruik van de bevindingen
van de accountant. Ik constateer dat Gedeputeerde sta¡en de gesignaleerde
knelpunten en de gegeven adviezen onderschrijven en toezeggen hieraan door
verbetermaatregelen gevolg te geven.

Hoewel er voor 2016 geen individuele EMU-referentiewaarden zijn vastgesteld
voor decentrale overheden, heb ik ook naar het EMu-saldo van uw provincie
gekeken. Ik constateer dat het door u berekende EMU-saldo € - 4l miljoen
bedraagt. Bij een structurele (meer dan 1 jaar) overschrijding van het EMU-tekorl
voor alle decentrale overheden tezamen op rekeningbasis (in 2a76 a,4o/o van het
Bruto Binnenlands Product), zullen er middels bestuurlijk overleg afspraken
worden gemaakt over eventueel te nemen maatregelen, op dit moment is deze
situatie niet aan de orde.

5, Tot slot

Ik ontvang graag vóór 1 april 2016 uw reactie op deze brief, in het bijzonder op
de aanbeveling en de eventuele vcrbetermaatregelen die u gaat netïer¡.

Ik hoop met de vorenstaande opmerkingen u in staat te stellen tot een zo goed
mogelijk oordeel over de begroting en meerjarenraming te komen,

Een afschrift van deze brief heb ik heden aan Gedeputeerde staten gezonden,

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

T. Livius
Dírecteur Bestuur, democratie en financiën

Dirêçtotaãl-Generaal
Bestuur en
KoninkriJksrelaties
Bestuúr, Democratie en
Flnanciën

Dåtum
1! december 2015

Kenmerk
2015-0000695188



Bijlage: Financiële kengetallen provincies

Voor een nadere uitleg van de definties en betekenis van de kengetallen zie: http://wetten.overheid.nll8W8R0036853/
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-L03%

-28ô/o

-716%

79%

-69%

-32r%

-549%

nb

-224%

-3436Á

-2240/<

-2'looÁ

Netto schuldquote

tecorr¡geefd voor
doorgeleende gelden

2Aa4

-342%

-206o/ô

-78%

-34o/a

-890Á

s6%

-47%

-262%

-5620/o

4%

2016

-260%

nb

-56%

-?70/6

-730/6

tl5o/o

-6Iþ/0

-17so/a

-4460/0

nb

-L7A%

203%

2015

-3760Á

nb

-50orÁ

-27%

-73o/6

79%

-6g0Á

-t98%

-5O2ø/c

nb

-133%

'2260/o

Netto schuldquote

2014

-27Le/6

-7!r%

-34o/o

-33%

-56%

56%

-119%

-200%

-477o/a

46%

-L59%

-197%

Prov¡nc¡e/Kengetallen

Flevoland

Noord-Holland

id-Holland

Utrecht

Gelderland

Zeel¡¡nd

Noord-Brabant

Limburg




