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Overwegingen en advies
Op 12 november 2021 heeft Provinciale Staten de begroting 2022 vastgesteld. Onze
toezichthouder, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft deze tezamen met de eerder vastgestelde jaarstukken 2020 - vervolgens beoordeeld. Door middel
van de toezichtsbrief bij de begroting 2022, die als bijlage bij deze nota is bijgevoegd,
informeert de minister de Provincie dat hij van oordeel is dat de financiële positie van
Zeeland, evenals voorgaande jaren goed is.
Daarmee blijft de Provincie Zeeland onder de lichtste (repressieve) toezichtsvorm vallen. Dit
betekent onder andere dat de begroting en tussentijdse begrotingswijzigingen niet vooraf aan
haar te hoeven worden voorgelegd.
In de begroting 2022 – en de daaraan gerelateerde najaarsnota 2021 - is stilgestaan bij de
onzekerheden in de toekomst en dat de structurele vrije ruimte voor nieuwe vraagstukken
beperkt is.
We moeten ons blijven voorbereiden op zowel mee- als tegenvallers, waarbij we nauwlettend
oog houden voor onze financiële positie. In de voorjaarsnota 2022 zal daarom wederom een
actuele doorkijk gegeven worden op het financieel meerjarenperspectief.
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Uw kenmerk

Naar aanleiding van de mij toegezonden begroting 2022 en jaarstukken 2020 deel
ik u hierbij mede dat ik van oordeel ben dat uw provincie voor het komende jaar,
met inachtneming van artikel 207, Ie en 2e lid, van de Provinciewet, onder de
repressieve toezichtvorm kan blijven. Dit betekent dat uw begroting en de
begrotingswijzigingen daarop geen goedkeuring van mij behoeft.
Uit de begroting 2022 blijkt dat de financiële positie van Zeeland, evenals
voorgaande jaren, goed is. Ik begrijp uw opmerkingen over de onzekerheden in
de toekomst en dat de structurele vrije ruimte voor nieuwe vraagstukken beperkt
is. Wel is er sprake van structureel en reëel evenwicht. Op basis hiervan heb ik
geconstateerd dat een nadere analyse van de begroting 2022 niet nodig is.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze.

Mw. drs. J.E. Kroeskamp
Directeur Bestuur, Financiën en Regio 's
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Geachte voorzitter,
Op 12 november 2021 heeft Provinciale Staten de begroting 2022 vastgesteld. Onze toezichthouder,
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft deze - tezamen met de eerder
vastgestelde jaarstukken 2020 - vervolgens beoordeeld. Door middel van de toezichtsbrief bij de
begroting 2022, die als bijlage bij deze nota is bijgevoegd, informeert de minister de Provincie dat hij
van oordeel is dat de financiële positie van Zeeland, evenals voorgaande jaren goed is.
Daarmee blijft de Provincie Zeeland onder de lichtste (repressieve) toezichtsvorm vallen. Dit betekent
onder andere dat de begroting en tussentijdse begrotingswijzigingen niet vooraf aan haar te hoeven
worden voorgelegd.
In de begroting 2022 – en de daaraan gerelateerde najaarsnota 2021 - is stilgestaan bij de
onzekerheden in de toekomst en dat de structurele vrije ruimte voor nieuwe vraagstukken beperkt is.
We moeten ons blijven voorbereiden op zowel mee- als tegenvallers, waarbij we nauwlettend oog
houden voor onze financiële positie. In de voorjaarsnota 2022 zal daarom wederom een actuele
doorkijk gegeven worden op het financieel meerjarenperspectief.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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