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Inhoudelijk
Aanleiding

Actueel houden van de begroting en meerjarenraming

Bevoegdheid

PS in het kader van het budgetrecht

Wat stellen GS voor?

Vaststellen van de 7e wijziging van de begroting 2018

Argumenten

In deze wijziging zijn er mutaties op basis van de meicirculaire
provinciefonds opgenomen. Brief van GS hierover wordt behandeld in
de vergadering van de Auditcommissie van 7 september 2018.
Verder zijn onder meer de volgende budgettair neutrale wijzigingen
opgenomen:
 Provinciale bijdrage voor herbestemming en behoud van de
Oostkerk in Middelburg van in totaal € 500.000 wordt geraamd in
2018 in verband met overdracht aan de Nationale
Monumentenorganisatie. Dit bedrag wordt overgeboekt vanuit 2019
(€ 250.000) en 2020 (€ 250.000);
 Verlaging van de raming in 2018 van € 13 miljoen in het kader van
de actualisering van de meerjarenraming van het Natuurpakket
Westerschelde (NPW);
 Mutaties als gevolg van een andere verwerking van de lasten van
de Tractaatweg;
 Hoger dividend van de NV Westerscheldetunnel van € 0,4 miljoen
wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Westerschelde- en
Sluiskiltunnel.

Doelen en effecten

De doelstellingen in de begroting 2018 worden niet aangepast

Controleren

In de jaarrekening

Kosten en dekking

Budgettaire ruimte komt in 2018 uit op ruim € 2 miljoen en groeit via € 11
miljoen in 2020 naar bijna € 4 miljoen in 2021. Het verschil tussen 2020
en 2021 is te verklaren doordat de bijdrage van de overige provincies
van € 6,7 miljoen in kader van herstel weeffout in provinciefonds in 2021
vervalt.
De geraamde stand van de bestemmingsreserve meerjarige projecten
van ultimo 2018 van bijna € 13 miljoen zakt naar ruim € 0,2 miljoen in
2021

Overige informatie

Voorgesteld wordt de 7e begrotingswijziging 2018 zonder
commissiebehandeling in Provinciale Staten te behandelen als
hamerstuk

