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Aan:

de voorzitter en leden van

Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 25 juni2019

Ons kenme rk 261 5.51201 9001 568
Behandeld door de mevrouw M. Sanna (0592) 36 54 02
Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie Fi-

nanciën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) van 21 juni 2019 over vragen naar aanlei-
ding van 1e Bestuursrapportage 2019

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie FCBE van 21 juni 2019 hebben wij toegezegd
dat wij u schriftelijk antwoord verstrekken op twee nog onbeantwoorde vragen naar aan-
leiding van de behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2019 in de commissie FCBE van
uw Staten (woensdag 19 juni jongstleden).

Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

Vraaq I (de heer N.A. Uppelschoten, PW-fractie)
Er zijn, ondanks het terugstorten van de 2,25 miljoen leningen revolverend financieren, toch
nog leningen verstrekt. Hoe zit dit?

Antwoord
De constatering is juist dat er leningen zijn verstrekt. Het betreft hier echter de zogenaamde
zonneleningen. Deze hebben geen relatie met de €.2,25 miljoen. De zonneleningen worden
namens de provincie Drenthe afgewikkeld door de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
(SVN) en gepresenteerd op de balans. Voor het afdekken van de risico's worden afzonder-
lijke stortingen gedaan in de Reserve revolverend financieren.



Vraag2 (mevrouw B. van den Berg, ChristenUnie-fractie)
Hoe het zit met het toevoegen van overschot op herstructureringsfonds aan algemene re-
serve en vervolgens weer onttrekken?

Antwoord
Het gaat hier om een technische verrekening van een kwestie die in de Jaarstukken 2O18 al

is aangekondigd (zie Jaarstukken 2018, pagina 345). Het komt voor dat budgetten die
eerder zijn overgeheveld, aan het eind van het jaar alsnog zijn overschreden. Door de eer-
dere overheveling niet te corrigeren komt er meer budget beschikbaar voor dat onderdeel
dan bij de besluitvorming eerder de bedoeling was.

Ook kan het voorkomen dat "programmabudgetten" worden overschreden. Ook dat leidt er
dan toe dat er meer budget beschikbaar komt dan bij de besluitvorming eerder de bedoeling
was.

ln de Jaarstukken 2018 wordt voorgesteld de overschrijdingen van de desbetreffende bud-
getten ten gunste van het te bestemmen rekeningresultaat te verrekenen met toekomstige
budgetten. Die verrekening vindt nu plaats. Daarbij is dan aan de orde, dat het rekening-
resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. Maar door de nog niet gecorrigeerde

overschrijdingen is er feitelijk te weinig toegevoegd aan de algemene reserve. Dit wordt nu
gecorrigeerd in de I e Bestuursrapportage 2019 door een bijdrage aan de algemene reserve
ten laste van de desbetreffende budgetten voor 2019.

Dit geldt voor het herstructureringsfonds voor een bedrag van € 430.071,--, maat daarnaast
ook voor onderzoe k grondwatersystem en (€. 47 7 .028,--).

Hoogachtend,

Gedep uteerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

wa.coll


