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Inhoudelijk
Aanleiding

Toezenden Decembercirculaire Provinciefonds 2015 nav Najaarsnota
van het Rijk.

Bevoegdheid

Resultaatbestemming van het saldo van de jaarrekening 2015 en
wijzigingen van de budgetten 2016 worden in het kader van het
budgetrecht ter beslissing voorgelegd aan PS

Wat stellen GS voor?

Kennis te nemen van de brief.

Toelichting

In 2015 wordt de uitkering uit het provinciefonds verhoogd door de
volgende decentralisatie-uitkeringen:
1. Sanering terrein Thermphos
2. MKB innovatie Stimulering topsectoren in
het kader van de gezamenlijke met dé
regio opgezette regeling MKB
Innovatiestimulering Topsectoren
3. Tour de France voor het organiseren van
de Tour de France 2015
4. DuurzaamDoor in het kader van het
Kennisprogramma DuurzaamDoor
5. Green Deal ten behoeve van het project
Tidal Test Centre Grevelingen
6. Opruiming drugsafval, inzake een
tegemoetkoming in de kosten van het
opruimen van drugafvaldumpingen.

€ 2.000.000
€ 400.000
€ 250.000
€ 100.000
€ 100.000
.
€ 21.722

Kosten en dekking
Overige informatie

De ontvangsten die niet zijn opgenomen in de begroting 2015,
worden toegelicht in de jaarrekening en indien nodig via
resultaatbestemming opgenomen in de begroting 2016.

"^CiE SQEEL»-*
-#JCIEZSE'..~

|

Gedeputeerde Staten

j

11 22
jX/t
00

16000139
16000139

AMBT.
AMBT.

Krovincie Zeeland
Provincie

2015—,r
m 2016

.Hü,

m.
ZAAK NR.
CLASS.
de voorzitter
voorzitter van
Provinciale Staten
de
van Provinciale
Staten
t.a.v.
de
statengriffier
t.a.v. de statengriffier

van:
bericht op brief van;
uw kenmerk:

ons kenmerk:
afdeling
afdeling

16000315
16000315

Financiën

bijlage(n):
bijlage(n):

behandeld door:

Roland Klaassen
Klaassen
Roland

doorkiesnummer:
doorkiesnummer:

0118-631387
0118-631387

onderwerp:

Financiële gevolgen
gevolgen decembercirculaire
decembercirculaire Provinciefonds
Provinciefonds 2015
Financiële

verzonden:

1
01S
1 22 JAN. 22016

Middelburg,
Middelburg,

12 januari 2016

Geachte voorzitter,
Geachte
Met
brief willen wij u informeren
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over de
de uitkomsten van
van de decembercirculaire van het provinciefonds.
Met deze brief
Van
heeft de decembercirculaire doorgaans een beperkte strekking. Ook dit jaar heeft de cir
cir¬
Van alle
alle circulaires
circulaires heeft
culaire slechts beperkte gevolgen. Het accres is voor zowel 2015
2015 als 2016
2016 ongewijzigd.
culaire
Via
2,87 miljoen
ontvangen. Hiervan
2015 voor € 2,87
miljoen aan decentralisatie uitkeringen ontvangen.
Via deze
deze circulaire wordt er in 2015
heeft €€ 2
de sanering van het Thermphos terrein. De bijdrage in de sanering van het
heeft
miljoen betrekking
betrekking op de
2 miljoen
zoals eerder aangekondigd, 2016.
2016.
tot, zoals
ontvangen in tegenstelling tot,
Thermphos terrein wordt al in 2015 ontvangen
Het provinciefonds
provinciefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de provincie Zeeland. Op drie momenten verstrekt
Voor
het Rijk, via
via circulaires,
de ontwikkeling van het provinciefonds: in mei op basis van de Voor¬
circulaires, informatie over de
jaarsnota
Najaars
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nota van het
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nota
De
algemene uitkering en de
integratie
decentralisatie- en integratiehet provinciefonds bestaat uit
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de decentralisatiede algemene
uitkering van het
De uitkering
uitkeringen.
Algemene
Algemene uitkering
uitkering
De ontwikkeling van
provinciefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
van de algemene uitkering provinciefonds
De
van de uitgaven van het Rijk.
Door de afgesproken
ontwikkeling van
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inteqratie-uitkerinqen
Decentralisatie- en intearatie-uitkerinaen
heb
Deze uitkeringen
Via het provinciefonds
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uitkeringen:
decentralisatie uitkeringen:
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