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Geachte minister,
In uw brief over 'Financieel toezicht; vorm en bevindingen 2015' doet u twee aanbevelingen. Deze aanbevelingen
volgen wij op bij het vaststellen van de begroting 2016.
Voor de verbetering van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt gebruik gemaakt van de door u nog toe te
sturen voorbeeldparagraaf (best practice). Ook wordt gehoor gegeven aan de aanbeveling een beter inzicht in de
belangrijkste incidentele baten en lasten per programma te geven.
De aan ons gerichte brief van het college van Gedeputeerde Staten is als bijlage bijgevoegd.
Hoogachtend,

Provinciale Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. P. Joosse, statengriffier
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de voorzitter van Provinciale Staten
t.a.v. de statengriffier
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Middelburg,

20 januari 2015

Geachte voorzitter,
Op vrijdag 14 november 2014 stelde u de begroting voor 2015 vast. Vervolgens is deze door onze toezicht¬
houder, de minister van BZK beoordeeld. De minister informeert u nu per brief dat het begrotingssaldo voldoet
aan het gestelde criterium van 'structureel en reëel evenwicht'. Daarmee blijft de Provincie Zeeland onder de
lichtste (repressieve) toezichtsvorm vallen. Dit betekent o.a. dat de begroting en tussentijdse begrotingswijzi¬
gingen niet vooraf aan hem te hoeven worden voorgelegd.
Vorig jaar heeft de minister een opmerking gemaakt over de kwaliteit van de paragraaf verbonden partijen in
de begroting 2014. De minister constateert nu dat aan deze aanbevelingen goed invulling is gegeven.

Voor een volgende begroting geeft de minister aan dat de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen verder ver¬
beterd kan worden. In de loop van 2015 zullen we van hem een voorbeeldparagraaf (best practice) ontvangen
waar wij bij het opstellen van de begroting 2016 ons voordeel mee zullen doen. Ook zullen we gehoor geven
aan de aanbeveling een beter inzicht in de belangrijkste baten en lasten per programma te geven.

Wij onderschrijven het belang dat de minister hecht aan het goed gevolg geven aan constateringen en aan¬
bevelingen die de accountant maakt bij de controle van de jaarstukken.
Voorts wordt nog vastgesteld dat de provincie Zeeland de z.g. EMU-norm overschrijdt. Pas bij een structurele
overschrijding van het EMU-tekort voor alle decentrale overheden tezamen kan dit maatregelen tot gevolg
hebben. Op dit moment is deze situatie echter niet aan de orde.
Ten overvloede wijzen wij u er op dat de minister uiterlijk 1 april uw reactie op de toezichts brief verwacht.

Hoogachtend,
gedeputeerde statei

drs. J.M.

,W. Smit;
Provinciehuis Middelburg
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