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Inhoudelijk
Aanleiding

Financieel toezicht 2017 van BZK naar aanleiding van de begroting
2017 met meerjarenraming.

Bevoegdheid

PS stellen de begroting met meerjarenraming vast.
BZK heeft het financieel toezicht.

Bevindingen van ministerie BZK

De minister van BZK is van oordeel dat de provincie Zeeland onder
de meest lichte (=repressieve) toezichtsvorm blijft, aangezien er
sprake is van een structureel en reëel evenwicht. De begroting 2017
en de tussentijdse wijzigingen behoeven daarom geen goedkeuring
van de minister.
De minister maakt de volgende opmerkingen:
 De kengetallen met betrekking tot de financiële positie zijn
adequaat ingevuld, waarbijhet kengetal voor belastingcapaciteit
juist gedefinieerd is, maar niet berekend. In de volgende
begroting zal dit wel opgenomen worden;
 Onderhoud kapitaalgoederen. De verwachting is dat met
assetmanagement het beheer en onderhoud van wegen
doelmatiger uitgevoerd kunnen worden. De budgetten zullen
daarmee naar verwachting volstaan om het kwaliteitsniveau te
handhaven;
 Het is van belang dat de provincie met spoed zicht krijgt op de
consequenties van de situatie bij Thermphos en de wijze waarop
dit in de begroting verwerkt gaat worden. Later in de brief wordt

een link gelegd met de ruimte in de opcentenheffing
motorrijtuigenbelasting.
Reactie GS

GS geven aan:
 Dat het kengetal voor de belastingcapaciteit 1,03 is. Daarmee zit
de provincie boven het landelijk gemiddelde;
 Het eens te zijn met de minister dat vanuit het feit dat de
provincie boven het landelijk gemiddelde zit een verhoging niet
wenselijk is en verzoeken de minister daarom om in
gezamenlijkheid tot een oplossing te komen;niet voor te stellen
om de opcenten motorrijtuigenbelasting te verhogen in verband
met de problemen bij Thermphos;
 N.a.v. het verzoek van de minister de begrotingswijziging met de
verwerking problematiek Thermphos ter informatie naar de
minister te sturen. Bij het toezenden zullen GS ook ingaan op de
samenhang met de verantwoordelijkheden van het Rijk en de
middelen die zij kan inzetten in het Thermphos dossier

Toelichting

De conceptbrief van PS aan de minister van BZK is bijgevoegd.
Voorgesteld wordt deze vast te stellen.

Overige informatie

