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onderwerp Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland 

voorgesteld besluit Vaststellen Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland  

aanleiding De 8e wijziging van de begroting 2019 betreft de financiële verwerking van 
een aantal budgettair neutrale wijzigingen.  
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Beslisnota GS 
 

overwegingen en advies 

motivering besluit 

De 8e wijziging van de begroting 2019 betreft de financiële verwerking van een aantal budgettair 
neutrale wijzigingen. 
 
De betreffende wijzigingen zijn opgenomen in de als bijlage 1 toegevoegde "Memorie van 
toelichting" in het Statenvoorstel.   
  
Alleen de wijzigingen waarover de Staten nog geen besluit hebben genomen worden nader 
toegelicht in de -als bijlage 1- bij het Statenvoorstel toegevoegde "Memorie van toelichting".   
  
De doelstellingen die gewijzigd worden door deze begrotingswijziging worden weergegeven in de - 
als bijlage 2- bij het Statenvoorstel toegevoegde "Recapitulatie". Ook zijn wijzigingen, als gevolg 
van eerdere separate besluitvorming door Staten, gecomprimeerd opgenomen in deze 
recapitulatie. In dit geval betreft dit het Statenvoorstel investeringskrediet Zaaksysteem (besloten 
in Statenvergadering van 7 juni j.l.)  

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 

 

bestuurlijke planning en doorlooptijd 

indien van toepassing 

2 juli GS,  6 september Commissie Bestuur en 20 september PS 

consequenties besluit 
 

financiële consequenties 

 
 

 

juridische consequenties 

 

personele consequenties en inhuur 

Er is geen externe inhuur nodig. voor een bedrag van € 0,00. 
 

 

inkoop & aanbesteding 

Inkoop is niet van toepassing. 
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Provinciehuis Abdij 6 
4331 BK Middelburg 

Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

0118 - 63 10 11 
www.zeeland.nl 

KvK 20168636 
IBAN NL08 BNGH 0285010557 

     

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten 
 
 
 
 
 

 
De voorzitter van Provinciale Staten 
p.a. Statengriffie 
 
 

NeeJa 

Onderwerp kenmerk behandeld door verzonden 
Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2019 
Provincie Zeeland 

19017030 

*19017030* 
 

 
 

 
 

Middelburg, 13 juni 2019 
 
Geachte voorzitter,  
 
Hierbij zenden wij u het Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2019 van de Provincie Zeeland toe. Wij 
stellen u voor deze te behandelen in de commissie Bestuur op 6 september en in de vergadering van 
Provinciale Staten op 20 september 2019. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
gedeputeerde staten, 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
 



Provinciale Staten 

CONCEPT 2 
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Financiële consequenties externe inhuur: 

Kostensoort:  ( 

Bedrag: € 0,00 

 

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding: 

Kostensoort:  ( 

Bedrag: € 0,00 

 

Gedeputeerde Vergadering PS: 20 september 2019 

belast met Nr:  

behandeling: drs. J. de Bat Agenda nr: 0 

  Vergadering GS: 9 juli 2019 

  Nr:  

 

 

Onderwerp: 8e wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland  

   

 

Aan de Provinciale Staten van Zeeland 

 
 
 
 
 

Met dit voorstel wordt de 8e wijziging van de begroting 2019 aan u voorgelegd. 

In deze 8e wijziging is tevens opgenomen de financiële verwerking van het: 

 

 Statenvoorstel Investeringskrediet Zaaksysteem (besloten in uw vergadering op 7 juni j.l.) 

 

De wijzigingen als gevolg van dit separate Statenbesluit zijn opgenomen in de als bijlage 2 

bijgevoegde “Recapitulatie”. De hieronder genoemde wijzigingen betreffen wijzigingen die nog 

niet eerder aan u zijn voorgelegd en worden voor het begrotingsjaar 2019 -per gewijzigde 

doelstelling- tevens toegelicht in de als bijlage 1 bijgevoegde “Memorie van toelichting”. 
 

Meerjarige stand ruimte en reserves: 
In het onderstaande overzicht kunt u terugvinden wat de meerjarige stand is van: 

 de budgettaire ruimte; 

 algemene reserve; 

 bestemmingsreserve meerjarige projecten; 

 bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019. 
Dit overzicht zorgt er voor dat u een goed inzicht krijgt in de beschikbare financiële ruimte in 
meerjarig perspectief. 

 



Onderwerp: 

 

 

 
 
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. 
 
 

Gedeputeerde staten, 
 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 

A.W. Smit, secretaris. 
 

Ontwerp-besluit 
 

De staten der provincie Zeeland, 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 juli 2019, nr. 19017018; 

 
b e s l u i t e n :  

Budgettaire ruimte 2019 2020 2021 2022

Mutaties t/m laatste w ijziging (7e begr.w ijz.2019) 3.687.050€      2.492.544€    761.669€       3.017.661€    

Mutaties huidige w ijziging (8e begr.w ijz.2019) -€                    -€                   -€                   -€                   

Budgettaire ruimte 3.687.050€      2.492.544€    761.669€       3.017.661€    

Algemene reserve 2019 2020 2021 2022

beginstand 14.234.512€    19.680.576€  20.666.406€  21.652.236€  

Mutaties t/m laatste w ijziging (7e begr.w ijz.2019) 5.446.064€      985.830€       985.830€       985.830€       

Mutaties huidige w ijziging (8e begr.w ijz.2019) -€                    -€                   -€                   -€                   

Totaal mutaties 5.446.064€      985.830€       985.830€       985.830€       

Nieuwe ultimostand 19.680.576€    20.666.406€  21.652.236€  22.638.066€  

Bestemmingsreserve meerjarige projecten 2019 2020 2021 2022

beginstand 44.115.328€    -3.065.502€   -337.360€      4.150.513€    

Mutaties t/m laatste w ijziging (7e begr.w ijz.2019) -47.180.830€  2.728.142€    4.487.873€    -2.476.208€   

Mutaties huidige w ijziging (8e begr.w ijz.2019) -€                    -€                   -€                   -€                   

Totaal mutaties -47.180.830€  2.728.142€    4.487.873€    -2.476.208€   

Nieuwe ultimostand -3.065.502€    -337.360€      4.150.513€    1.674.305€    

Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen 2015-2019 2019 2020 2021 2022

beginstand 512.872€         127.600€       127.600€       -€                   

Mutaties t/m laatste w ijziging (7e begr.w ijz.2019) -385.272€       -€                   -127.600€      -€                   

Mutaties huidige w ijziging (8e begr.w ijz.2019) -€                    -€                   -€                   -€                   

Totaal mutaties -385.272€       -€                   -127.600€      -€                   

Nieuwe ultimostand 127.600€         127.600€       -€                   -€                   



Onderwerp: 

 

 
 

Vaststellen van de 8e wijziging van de begroting van 2019 



Autorisatieniveau:

Programma's:

Lasten Baten Toevoeging Onttrekking

1 Grote projecten

010105 Natuur Pakket Westerschelde

- Overeenkomstig de afspraken uit het Convenant tussen het Rijk en de Provincie over de uitvoering van de 

Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is de meerjarenkostenraming voor het Natuurpakket 

Westerschelde (NPW) geactualiseerd. Voor het begrotingsjaar 2019 betreft dit de aangegeven bedragen. 

Dit is een budgettair-neutrale wijziging voor de provincie. 105.995€                 105.995€       -€                    -€                   

Totaal programma 1 105.995€                 105.995€       -€                    -€                   

Lasten Baten Toevoeging Onttrekking

7 Bestuur

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur

-

De Scheldemondraad heeft in haar vergadering van 24 april 2019 besloten om een strategische grensvisie 

Euregio Scheldemond op te stellen. Dit is een vervolg op het huidige Actieplan 2020 en dient als input voor 

de nieuwe Interreg-programmaperiode. Het opstellen van de strategische grensvisie wordt uitbesteed aan 

een extern bureau. Er wordt uitgegaan van een maximale kostprijs van € 50.000, welk bedrag wordt gedekt 

uit het overschot aan rentegelden van de Interreg-programma’s. De Euregio Scheldemond kent geen eigen 

juridische structuur. Daarom moeten opdrachten via een van de drie provincies verlopen. Tussen de leden 

van de visiegroep Omgeving van de Scheldemondraad is besloten dat de opdracht voor een strategische 

grensvisie via de provincie Zeeland wordt gedaan. 50.000€                   50.000€         -€                    -€                   

- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse 

salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of 

bijgesteld. 14.000-€                   -€                   -€                    -€                   

Totaal programma 7 36.000€                   50.000€         -€                    -€                   

Lasten Baten Toevoeging Onttrekking

8 Klimaat en energie

080104 Water en bodem met kwaliteit

- Binnen de Proeftuin Zoet Water is een proefproject ontwikkeld waarbij het drainwater uit een 25 ha groot 

perceel wordt opgevangen om vervolgens te worden geïnjecteerd in de (al zoete) ondergrond. De lasten 

van het project en de bijdragen van het Rijk, de gemeente Reimerswaal en het waterschap Scheldestromen 

worden geraamd in de jaren 2019 en 2020. 99.188€                   48.000€         -€                    -€                   

99.188€                   48.000€         -€                    -€                   

Totaal programma's 241.183€                 203.995€       -€                    -€                   

Personeel:

Lasten Baten Toevoeging Onttrekking

Personeel

- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse 

salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of 

bijgesteld. 14.234-€                   -€                    -€                   

Stelpost salarissen

- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse 

salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of 

bijgesteld. 101.104€                 -€                    -€                   

86.870€                   -€                   -€                    -€                   

Algemene dekkingsmiddelen:

Lasten Baten Toevoeging Onttrekking

Provinciefonds

- Zie toelichting bij doelstelling 080104 Water en bodem met kwaliteit -€                            51.188€         -€                    -€                   

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -€                            51.188€         -€                    -€                   

Overhead:

Lasten Baten Toevoeging Onttrekking

Personeel

- Als gevolg van diverse wijzigingen binnen de personeelsformatie en de reguliere maandelijkse 

salarisbewaking hierop, zijn diverse salarisramingen over de verschillende begrotingsposten herschikt of 

bijgesteld. 72.870-€                   -€                   -€                    -€                   

Totaal Overhead 72.870-€                   -€                   -€                    -€                   

Totaal 255.183€                 255.183€       -€                    -€                   

Exploitatie Reserves

Exploitatie Reserves

Exploitatie Reserves

Exploitatie Reserves

Exploitatie Reserves

Memorie van toelichting
Behorende bij de 8e wijziging van de begroting 2019

Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Conform de verslaggevingsvoorschriften op het niveau van de programma's, maar voortvloeiend uit 

specifieke afspraken tussen GS en PS (PS-besluit SERV-145 d.d. 6 juni 2014) worden ook de wijzigingen tussen programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma 

ter autorisatie voorgelegd. Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan € 25.000 worden niet separaat toegelicht.

Exploitatie Reserves
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01 Grote projecten

010105 Natuur Pakket Westerschelde
saldo doelstelling na 7e wijziging €0 €0 €0 €0

lasten €105.995 €-2.704.742 €5.381.228 €204.243

baten €-105.995 €2.704.742 €-5.381.228 €-204.243

saldo doelstelling na 8e wijziging €0 €0 €0 €0

07 Bestuur

070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur
saldo doelstelling na 7e wijziging €1.171.792 €895.820 €878.320 €790.320

lasten €36.000 €0 €0 €0

baten €-50.000 €0 €0 €0

saldo doelstelling na 8e wijziging €1.157.792 €895.820 €878.320 €790.320

08 Klimaat en energie

080104 Water en bodem met kwaliteit
saldo doelstelling na 7e wijziging €4.914.703 €3.255.584 €675.751 €688.263

lasten €99.188 €51.188 €0 €0

baten €-48.000 €0 €0 €0

saldo doelstelling na 8e wijziging €4.965.891 €3.306.772 €675.751 €688.263

Gewijzigde doelstellingen per programma

Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en personeel
900102 Provinciefonds
saldo doelstelling na 7e wijziging €-132.024.457 €-120.139.918 €-121.139.661 €-124.391.421

lasten €0 €0 €0 €0

baten €-51.188 €-51.188 €0 €0

saldo doelstelling na 8e wijziging €-132.075.645 €-120.191.106 €-121.139.661 €-124.391.421

94 Personeel
940101 Personeel
saldo doelstelling na 7e wijziging €3.262.290 €4.919.875 €4.810.429 €4.575.337

lasten €-14.234 €-26.196 €29.157 €110.288

baten €0 €0 €0 €0

saldo doelstelling na 8e wijziging €3.248.056 €4.893.679 €4.839.586 €4.685.625

8e wijziging programmabegroting Provincie 
Zeeland 2019

2019 2020 2021 2022



Standen en mutaties Reserves

saldo na 7e wijziging €-50.535.111 €6.085.533 €5.808.348 €4.705.287

lasten €0 €58.500 €0 €0

baten €-58.500 €0 €0 €0

saldo na 8e wijziging €-50.593.611 €6.144.033 €5.808.348 €4.705.287

940102 Stelpost salarissen
saldo doelstelling na 7e wijziging €-2.529.525 €-1.885.297 €-1.518.306 €-1.279.525

lasten €101.104 €163.309 €114.334 €38.551

baten €0 €0 €0 €0

saldo doelstelling na 8e wijziging €-2.428.421 €-1.721.988 €-1.403.972 €-1.240.974

8e wijziging programmabegroting Provincie 
Zeeland 2019

2019 2020 2021 2022



Recapitulatie na 8e wijziging

Saldo programma's na 8e wijziging €215.802.372 €145.548.326 €140.763.191 €140.338.222

Saldo dekkingsmiddelen en 
onvoorzien na 8e wijziging 

€-191.950.099 €-180.114.899 €-174.452.177 €-172.930.124

Saldo ondersteuning en salarissen 
na 8e wijziging

€26.741.338 €28.422.541 €27.880.639 €27.886.615

Geraamd totaal saldo van baten en 
lasten na 8e wijziging

€50.593.611 €-6.144.033 €-5.808.348 €-4.705.287

Mutatie reserves na 8e wijziging €-50.593.611 €6.144.033 €5.808.348 €4.705.287

Geraamde resultaat na 8e wijziging €0 €0 €0 €0

8e wijziging programmabegroting Provincie 
Zeeland 2019

2019 2020 2021 2022



Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning
960101 Personeel
saldo doelstelling na 7e wijziging €19.846.100 €18.888.290 €18.533.777 €18.904.286

lasten €-72.870 €-137.113 €-143.491 €-148.839

baten €0 €0 €0 €0

saldo doelstelling na 8e wijziging €19.773.230 €18.751.177 €18.390.286 €18.755.447

960103 ICT
saldo doelstelling na 7e wijziging €3.190.860 €3.389.714 €3.093.076 €2.945.307

lasten €58.500 €4.500 €43.000 €33.000

baten €0 €0 €0 €0

saldo doelstelling na 8e wijziging €3.249.360 €3.394.214 €3.136.076 €2.978.307

960104 Overige overhead
saldo doelstelling na 7e wijziging €745.066 €1.072.100 €974.684 €994.369

lasten €0 €-63.000 €-43.000 €-33.000

baten €0 €0 €0 €0

saldo doelstelling na 8e wijziging €745.066 €1.009.100 €931.684 €961.369

8e wijziging programmabegroting Provincie 
Zeeland 2019

2019 2020 2021 2022




