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Geachte voorzitter/leden,

Tijdens de vergadering van de Statencommissie FCBE d.d. 7 november 2018, bij de
behandeling van de Begroting 2019 en de 2e Bestuursrapportage 2018, hebben wij
enige aanvullende informatie toegezegd ter beantwoording van vragen die door u ge-
steld zijn. Deze brief bevat deze toegezegde nadere informatie.

Actuele stand van de vrije bestedingsruimte

Hierbij informeren wij u over de actuele stand van de vrije bestedingsruimte, nog na
de Begroting 2019 en de 2e Bestuursrapportage 2018. Het gaat hierbijom de stand
tot en met de 8e Begrotingswijziging20lSl2e Begrotingswijziging 2019. Deze docu-
menten zijn gepland voor bespreking in de Statencommissie FCBE op 5 december
a.s. en uw Staten op 19 december a.s.

Effect van de Be Begrotingsw'tjziging 2018/? Begrotingswijziging 2019
Als eerste presenteren wij de mutatie in de vrije bestedingsruimte in de 8e Begrotings-
wijziging 2O18l2e Begrotingswijziging 2019. Verwerkt zijn de financiële gevolgen van;

de nieuwe ambtenaren-cao,

- dekking van de nieuwe ambtenaren-cao uit de stelpost indexering inkoop,

- subsidie RTV Drenthe,

- aanpassing dotatieonderhoudsvoorziening DM.
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Tabel 1. Mutaties n.a.v. de Be begrotingswijziging 2018/2e begrotingswijziging 2019
2021202020192018Mutatie 3

Vrije bestedingsruimte

Doelstelling: 1.3.02 Wachtgeld oud-GS

Doelstelling: 3.3.02 Bijdrage OV Bureau

Doelstelling: 5.3.05 Vrijwillige bodemsaneringen

Doelstelling: 6.3.02 RTV Drenthe

Doelstelling: 7.2.09 Faunabeheereenheid Drenthe

Doelstelling: 8.1.02 Verlagen onvoorzien

Doelstelling: 8.1.03 Meeropbrengst MRB

Doelstelling: 8.1.05 AU Provinciefonds

Doelstelling: 8.2.0.8 Dotatie voozieningen DM

Doelstelling: 8.2.04 en 8.2.1'1 Loonkostenstijging CAO

Doelstelling: 8.2.04 Lonen en sociale premies SG

Doelstelling: 8.2.05 Verlaging budget Grafische diensten

Doelstelling: 8.2.06 Dekking siijging loonkosten

Ontwikkeling vrije bestedingsruimte

Saldo volgens 6e Begrotingswijziging 2018 en Begroting
2019 (+ = voordeel)

Resultaat 2e Bestuursrapportage 2018 I 7e Begrotingswij-

ziging 2018 en 1e Begrotingswijziging 2019

Resultaat 8e Begrotingswijziging 2018 en 2e Begrotings-
wijziging 2019

'1 10.000

26.009

35.000

-67.000

0

475.000

750.000

-2.988.478

-86.583

0

0

50.000

0

0

26.530

0

0

-21 .752

0

750.000

-374.724

-91 .717

-774.440

-'167.000

0

774.440

0

27.060

0

0

-24.138

750.000

-396.619

-99.036

-1 .551.174

-167.000

U

1 .551.174

0

27.601

0

0

-26.772

U

750.000

-562.247

-104.431

-1.553.379

-1 67 000

0

1.553.379

0

36.009

0

0

-30.260

0

750.000

-410.393

-112.120

-1.553.378

-167.000

0

1.553.378

Ontwikkeling van de vrije bestedingsruimte
Het resultaat van de 8" Begrotingswijziging 2018 en 2e Begrotingswijziging 2019 be-

draagt € '1 .696.052,-- nadelig in 20'18 en € 1 21 .337,-- voordelig in 2019. Het grootste

aandeel in dit nadeel 2018 betreft de daling van de algemene uitkering Provincie-
fonds. Het resultaat wordt overeenkomstig de financiële strategie onttrokken, respec-
tievelijk toegevoegd, aan de vrije bestedingsruimte. De ontwikkeling van de vrije be-

stedingsruimte is weergegeven in de navolgende tabel, waarin 2018 sluit op een ne-
gatieve begrotingsruimte van € 843.333,--. ln de jaarstukken 20,18 zullen we beoorde-
len of dit saldo moet worden gedekt uit een reserve of kan worden vereffend binnen
het rekeningresultaat.

Tabel 2. Ontwikkeling van de vrije bestedingsruimte

0 0 0 0 2.134.442

861.719 55.066 17.630 23.543 19.220

-1 .696.052 121 .337 90.267 -82.849 66.236

Begrotingsposfen Hersfel indexatie inkoopbudgetten en Sfe/post lnterbestuurlijk Pro-
gramma.

Onderdeel van de begroting zijn de stelposten voor indexactie inkoopbudgetten en ln-
terbestuurlijk Programma. Na verwerking van de 8e wijziging 20'18/2e wijziging 2019
bedragen de budgetten voor de bedoelde posten:

Totaal Mutatie vrije bestedingsruimte -1.6e6.0s2 
I

't21.337 90.267 .82.849 66.236

201 I 20212oie I 2o2o 
I

Actuele vrije bestedingsruimte (+ = voordeel) | -aSe.SSS 
I

176.403 107.897 -59.306 2.219.898
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Tabel 3. Actuele sfand posfen Herstel indexatie inkoopbudgetten en Sfe/posf /8P

88E/E/Effiffiffi, qffi
Herstel indexatie inkoopbudgetten

Stelpost I nterbestuurlijk Programma 2.228.624

934.726

5.754.166

570.929

7.867.144

1.391.682

10.070.061

2.191.622

12.490.000

0

2.228.624 6.688.892 8.438.033 11.461 .743 14.681 622Totaal

Begroting 2019: omvang r¡s¡coreserve

Voor de berekening van de benodigde omvang van de risicoreserve wordt gebruik ge-

maakt van een rekenmethode voor risicomanagement. Voor 2019 zijn in deze reken-

methode die risico's meegenomen die ten tijde van de productie van de Begroting
2019 geïnventariseerd waren. Dit levert de uitkomst op, dat deze belangrijkste risico's

met een zekerheid van 90% kunnen worden afgedekt met een risicoreserve met een

stand van € 2'1 miljoen. De werkelijke stand van de risicoreserve is € 26,5 miljoen.

Deze stand van de risicoreserve is ook gebruikt bij de berekening van het kengetal

voor het weerstandsvermogen. Momenteel zijn er nog diverse risicoanalyses gaande.

Te veruvachten valt dat er nog meer risico's geformuleerd zullen worden, met als mo-
gelijk gevolg dat de berekening van de benodigde risicoreserve hoger uit zal vallen.
Daarom gaan we vooralsnog uit van een voorzichtige benadering van de benodigde
omvang van de risicoreserve.

2" Bestu ursrapportage 201 I : uitgavenn iveau speerpunt Economisch D renthe

Tijdens de bespreking van de 2e Bestuursrapportage is in de vergadering van de com-
missie FCBE van 7 november een verklaring gevraagd voor de overschrijding van

24o/o van het geraamde budget voor het speerpunt Economisch Drenthe. Daarbij moet

de kanttekening worden gemaakt dat het hierbij gaat om een momentopname en dat
in de analyse grotere budgetten zijn betrokken (bijvoorbeeld Vierkant voor Werk),

waarbij nog nadere afwikkeling moet plaatsvinden in de loop van het jaar. Hierin wordt
een afrekening met SNN betrokken. Tot slot vindt dan voor een aantal budgetten nog

een verrekening plaats met de Reserve Versterking Economische Structuur (VES). Te

verwachten valt dat het beeld bijde Jaarrekening 2018 voor het speerpunt Econo-

misch Drenthe nog heel anders zal uitvallen dan in de 2e Bestuursrapportage 2018
gepresenteerd is. Uiteraard geldt ook voor alle andere baten- en lastengrafieken dat
die een momentopname betreffen en nog geen definitief beeld geven.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

s

km/col

voorzitter


