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Geachte leden van Provinciale Staten,
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de begroting 2021 ter vaststelling en de Najaarsnota ter
instemming aan Provinciale Staten aangeboden. Naar aanleiding van de behandeling van de begroting
2021 en najaarsnota 2020 ontvangt u onderstaand advies van de auditcommissie.
Het college van Gedeputeerde Staten geeft aan dat met ondersteuning van een extern adviseur verdere
stappen zijn gezet om tot een verdere concretisering van de (doelstellingen in de) begroting te komen.
Het concretiseren van de begroting is een proces dat stap-voor-stap wordt doorlopen, zodat het ook in
toekomstige begrotingen onze aandacht krijgt.
De accountant constateert dat in de concept begroting 2021 een goede ontwikkeling zichtbaar is ten
aanzien van het meer SMART formuleren van de doelstellingen. Geadviseerd wordt om het onderscheid
tussen acties en doelstellingen scherp te houden en deze verantwoording zo concreet mogelijk te maken,
met een duidelijke koppeling tussen de doelstellingen uit de begroting en de verantwoording hierover in
de jaarstukken.
De auditcommissie adviseert om aandacht te behouden voor het concretiseren van de
beleidsdoelstellingen en in de volgende begrotingen ook in te zetten op een verdere
aanscherping van de maatschappelijk effecten, acties, als ook het onderscheid tussen
doelstellingen en acties scherp te houden om eventuele verwarring te voorkomen. In de digitale
applicatie Pepperflow is het mogelijk om in de tekst consequenter door te verwijzen naar de
onderliggende beleidsdocumenten, met de daarin opgenomen concrete doelstellingen en acties.
De auditcommissie constateert dat de algemene reserve na de voorgestelde onttrekkingen, per eind 2024
een geprognotiseerde stand van € 15 miljoen heeft. Afgezet tegen het benodigde weerstandsvermogen
van € 5,2 miljoen wordt daarmee met een ratio van 2,9 ruimschoots voldaan aan het minimale niveau van
1.0. Hierbij wordt aangetekend dat het benodigde weerstandsvermogen van € 5,2 miljoen nog zal dalen,
wanneer de extra middelen voor RUD en BRIKS beschikbaar zijn gesteld. De extra lasten zijn in
berekening in de begroting 2021 nog meegenomen als risico.
De auditcommissie is van mening dat de financiële positie van de provincie Zeeland hiermee ruim
voldoende is om eventuele risico’s af te dekken.
De auditcommissie constateert dat de financiële afwegingsruimte beperkt is. Gedeputeerde Staten stellen
in het licht van de beperkte afwegingsruimte voor om flexibiliteit in te bouwen en de structurele nieuwe
prioriteiten voorlopig niet structureel te ramen, maar voor drie jaar te dekken, om daarmee een bewust
keuzemoment in te bouwen om door te gaan of niet.

De auditcommissie is van mening dat – in lijn met de gevolgde werkwijze door het college structurele verplichtingen ook structureel gedekt moeten worden. Bij de keuze van de in de
Najaarsnota voorgestelde systematiek van het dekken van structurele prioriteiten is het van
belang dat Provinciale Staten ruim voor afloop van de periode van maximaal drie jaar betrokken
wordt over het al dan niet verlengen van het nieuwe beleid of intensivering van bestaande beleid.
Voorgesteld wordt dat het college jaarlijks – in de voorjaarsnota – hierop een nadere doorkijk
geeft. De uiteindelijke besluitvorming wordt uiterlijk betrokken in de begroting van het jaar waarop
de verlenging van toepassing is.
De auditcommissie constateert dat de bijdrage van de provincie Zeeland aan het Delta Kenniscentrum
(fiche 1C) op basis van het bestuursakkoord compensatiepakket Marinierskazerne en gerelateerd aan de
overdracht Evidesaandelen is opgenomen als een ‘niet uit de balans blijkende verplichting’. De
accountant adviseert te blijven monitoren of wijzigende feiten of omstandigheden in de komende tijd dit
de juiste verwerkingswijze blijft.
De auditcommissie adviseert dat de verwerkingswijze van de provinciale bijdrage aan het Delta
Kenniscentrum (fiche 1C) op basis compensatiepakket Marinierskazerne in relatie met de
overdracht van de aandelen Evides conform het advies van de accountant te blijven monitoren.

Hoogachtend,
De leden van de Auditcommissie Provincie Zeeland

Pl. voorzitter auditcommissie
J.H. Verburg

Secretaris auditcommissie
S. de Visser

