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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over onze reactie op de mededeling van de toezichthouder
(de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de toezichtvorm
voor 2019. Naar aanleiding van de toegezonden Begroting 2019 en Jaarstukken 2017
deelt de toezichthouder mede dat deze van oordeel is dat de provincie Drenthe voor
het komende jaar onder de repressieve toezichtvorm kan blijven. Deze toezichtvorm
is de voor de provincie wenselijke vorm en wij hebben geen behoefte daarover op-
merkingen te maken.

De toezichthouder constateert dat de schuldquote en in mindere mate de solvabiliteit
van de provincie zich de komende jaren naar het oordeel van de toezichthouder niet
gunstig ontwikkelen. Deze constatering van de toezichthouder is correct, zij het dat de
financiële positie van de provincie nog steeds goed is. Voor de termijn van de Be-
groting 2019 is er dan ook nog zeker geen probleem. Bijde bespreking van de Be-
groting 2019 in uw Staten hebben wij over dit onderwerp ook reeds van gedachten
gewisseld.

De ontwikkeling van de schuldquote - en in mindere mate de solvabiliteit - valt te ver-
klaren door enerzijds het tot uitvoering komen (en tot betalingen leiden) van projecten
die zijn gestart en anderzijds door de inzet van het instrument revolverend financieren.
De komende jaren komen daar nog investeringen bij die de provincie gepland heeft in
het kader van de weginfrastructuur, met name voor de N34.Tot dusverre heeft de pro-
vincie niet hoeven lenen omdat financieringsmiddelen bíjde provincie zelf voldoende
voorhanden waren. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst geld moet worden aan-
getrokken om de activiteiten van de provincie te financieren. Uitgangspunt daarbij is
dat uitgaven waarvan het effect zich over een langere periode voordoet, dit geldt met
name bij investeringen, voor financiering met extern geld in aanmerking komen. Bij het
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financieren van onze activiteiten letten wij in overleg met uw Staten uiteraard op de
daarvoor geldende normen. Wij verwachten dan ook geen problemen in relatie tot de
toezichtvorm. Aan het verzoek van de toezichthouder, in de komende begroting een
toelichting op te nemen over de ontwikkeling van de genoemde kengetallen, denken
wijte kunnen voldoen.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

Bijlage: Brief van het Ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties
Financieel toezicht 201 9.
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Naar aanleiding van de mij toegezonden begroting 2019 en jaarstukken 2OL7 deel
ik u hierbij mede dat ik van oordeel ben dat uw provincie voor het komende jaar,
met inachtneming van artikel 2O7, Ie en 2" lid, van de Provinciewet, onder de
repressieve toezichtvorm kan blijven. Dit betekent dat uw begroting en de
begrotingswijzigingen daarop geen goedkeuring van mij behoeft.

Gelet op het feit dat de schuldquote en in mindere mate de solvabiliteit van de
provincie zich de komende jaren niet gunstig ontwikkelen, wil ik wel het belang
benadrukken van een gezonde schuldpositie en solvabiliteit. Ik vraag u daarom in
de komende begroting een toelichting op te nemen waarom deze kengetallen zich
niet gunstig ontwikkelen.

De minister van Binnenlandse Z Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Mr. drs. R.R.
Directeur nanciën en Regio's
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