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Toelichting

Mede naar aanleiding van signalen vanuit PS is in afwijking van het
voorstel van GS in de Voorjaarsnota opgenomen dat PS de
begroting en begrotingswijzigingen op doelstellingenniveau blijven
autoriseren.

Vaststellen Financiële Verordening Zeeland 2017;
Autorisatie door PS van de begroting en begrotingswijzigingen
op doelstellingenniveau uit te voeren voor alle programma's

Verder zijn de volgende wijzigingen aangebracht ten opzichte van
de verordening uit 2009:
 Verordening is uitgebreid met bepalingen wat ten minste in een
investeringsvoorstel opgenomen moet worden;
 Naast investeringen met een economische nut moeten
investeringen met een maatschappelijk nut op grond van een
wetswijziging ook geactiveerd worden. Indien mogelijk wordt
gelijk met de investering een dekkingsreserve gevormd gelijk
aan de netto-investering. Hierdoor wordt de budgettaire ruimte
in de latere jaren niet belast met de lasten van afschrijving;
 Uitgebreider wordt aangegeven welke informatie aan PS wordt
voorgelegd bij het vormen of wijzigen van een reserve;
 Nieuwe bepalingen zijn opgenomen voor:
o Voorziening groot onderhoud (in begroting 2017 is
alleen voor groot onderhoud natte infrastructuur een
voorziening gevormd. Voor groot onderhoud gebouwen
en infrastructuur droog worden later voorzieningen
gevormd

o

Budgetoverheveling, indexering begrotingsposten en
stelposten op basis van eerdere besluitvorming door
PS

In de begroting 2016 zijn uitgangspunten van financieel beleid
geformuleerd. In de begroting 2017 zijn die uitgangspunten niet
meer opgenomen. In de nu voorliggende financiële verordening zijn
verschillende uitgangspunten, zoals meevallers terug laten vloeien
naar de algemene middelen en het terughoudend omgaan met het
vertrekken van garanties en geldleningen, ook niet meer
opgenomen.
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