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Vastellen begroting 2017 met meerjarenraming

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

De begroting 2017 inclusief de meerjarenraming vast te stellen

Argumenten

De begroting 2017 is in belangrijke mate gebaseerd op de door PS
uitgezette koers in de Voorjaarsnota en op het advies 'Zeeland in
stroomversnelling' van de Commissie Structuurversterking en
werkgelegenheid.
De begroting 2017 heeft een nieuwe indeling, waarbij de
investeringsagenda, de maatschappelijke opgaven en de grote projecten
beter zichtbaar zijn. Het autorisatieniveau voor PS (op doelstellingenniveau)
blijft gelijk in het voorstel van GS over de aangepaste Financiële
Verordening, die op 4 november in PS wordt behandeld.

Doelen en effecten

Nieuw in de begroting 2017 zijn tabellen met trendindicatoren (beeld van de
ontwikkeling op het betreffende terrein) en doelindicatoren (beeld van de
voortgang van de geformuleerde doelen).
De indicatoren bevatten belangrijke informatie voor PS voor het stellen van
de kaders en het bij rapportages en de jaarrekening invulling geven aan de
controlerende taak.
In de begroting 2017 kan de provincie zelf bepalen welke indicatoren
worden opgenomen. In het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) is opgenomen dat alle provincies bepaalde
beleidsindicatoren op moeten nemen. Bijkomend voordeel is een betere
vergelijkbaarheid tussen de provincies te krijgen. Voor de gemeenten is

deze regelgeving al van toepassing in 2017. Naar verwachting volgen de
provincies vanaf de begroting 2018.
Controleren

In jaarrekening en tussentijdse rapportage in Voor- en Najaarsnota

Kosten en dekking

Begroting 2017, Najaarsnota en Investeringsagenda worden gezamenlijk
behandeld. Onderstaand overzicht is opgenomen in de oplegnotitie bij de
Najaarsnota.
Na verwerking van alle voorstellen in de Begroting 2017 en Najaarsnota is
de stand van de
Budgettaire ruimte:
2016
2017
2018
2019
2020
€0
€413.000
€3.045.000 €4.912.000
€7.802.000
Algemene reserve
2016
2017
2018
2019
2020
€31.230.000 €32.879.000 €31.282.000 €31.566.000 €31.566.000
Bestemmingsreserve Investeringsagenda
2016
2017
2018
2019
2020
€8.798.000
€15.225.000 €28.500.000 €39.998.000
Daarnaast is per 31 december 2016 een bedrag van € 35 miljoen
gereserveerd in de reserves meerjarige projecten (overhevelen budgetten)
en incidentele doelstellingen 2015/2019(vanuit collegeprogramma)

Overige informatie

