Griffier van de Staten
Geleidebrief informatief

Naam voorstel

14003488

Conceptbrief PS aan minister BZK met reactie op
financieel toezicht: vorm en bevindingen

Betreft vergadering

Provinciale Staten

14 maart 2014

Te verzenden aan

Statenbreed

Verzenddatum

27 februari 2014

Commissiegriffier

Margreeth Trimpe │ 0118 - 63 14 37 │ me.trimpe@zeeland.nl

Statenadviseur

Simon de Visser

Verantwoordelijk bestuurder

Drs. J.M.M. Polman

│0118 - 63 15 94 │ s.de.visser@zeeland.nl

Inhoudelijk
Aanleiding

Brief van minister van BZK met betrekking tot financieel toezicht
naar aanleiding van de begroting 2014 met meerjarenraming en
najaarsnota

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

Aanbevelingen van de minister van BZK opvolgen

Toelichting

De minister van BZK is van oordeel dat de provincie Zeeland
onder de repressieve toezichtsvorm blijft, aangezien er sprake is
van een structureel en reëel evenwicht. De begroting 2014
behoeft geen goedkeuring van de minister.
De minister doet de volgende aanbevelingen voor de komende
begrotingen:
• Neem in de begroting het berekende structurele en reële
begrotingssaldo op dat gecorrigeerd is voor incidentele
baten en lasten;
• Streef naar een zo actueel mogelijke begroting;
verwerkt;
• Neem in de paragraaf weerstandsvermogen het risico
van verbonden partijen en garantstellingen op.
GS hebben aangegeven deze aanbevelingen op te volgen en
mee te nemen in de ontwerp-begroting 2015.
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Overige informatie

Het afdoeningsvoorstel aan PS is in te stemmen met de in deze
brief verwoorde reactie
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Geachte minister,

In uw brief over 'financieel toezicht; vorm en bevindingen 2014' doet u drie aanbevelingen.
Deze aanbevelingen volgen wij op bij het vaststellen van de begroting 2015. In de bijgevoegde brief van het college
van Gedeputeerde Staten wordt ook aangegeven dat de aanbeveling over het vergroten van het inzicht in de risico's van de verbonden partijen en garantstellingen al in gang is gezet.

Hoogachtend,

Provinciale Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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Drs. P. Joosse, statengriffier
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