
2 7  Begrotingsonrechtmatigheid 

De begrotingsrechtmatigheid heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader 

van de geautoriseerde begroting. Dit wordt formeel als volgt omschreven: 

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten 

(exploitatie), alsmede de balansposten (investeringen), dienen tot stand te zijn gekomen 

binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende 

programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld 

die door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële 

beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de 

toereikendheid van het begrotingsbedrag alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.” 

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dienen de 

afwijkingen in de jaarrekening herkenbaar te worden opgenomen en van een toelichting te 

worden voorzien. Als blijkt dat de gerealiseerde uitgaven op programmaniveau hoger zijn 

dan geautoriseerd, is er sprake van begrotingsonrechtmatigheid. Er zijn verschillende typen 

begrotingsoverschrijdingen. Overschrijdingen, die binnen de beleidskaders van Provinciale 

Staten passen worden in het accountantsoordeel niet meegewogen.  

Overschrijdingen die gedurende het jaar bekend werden zijn in 2020 aan Provinciale Staten 

voorgelegd, bijvoorbeeld via de bestuursrapportages. Nog niet geautoriseerde 

overschrijdingen worden in de jaarstukken toegelicht en worden door de vaststelling van de 

jaarrekening door Provinciale Staten alsnog geautoriseerd. 

De verschillen tussen de geautoriseerde lasten en de gerealiseerde lasten worden hieronder 

per programma weergegeven. 

programma    

lasten x €1.000,- 

begroting na 

wijziging 

rekening afwijking jaarover-

gang 2020 

- 2021

saldo 

1 Bestuur  36.819 36.587 232 232 

2 Infrastructuur 112.181 98.427 13.753 20.097 -6.344

3 Omgeving 108.483 82.393 26.091 5.223 20.868

4 Economie 32.549 34.975 -2.426 -5.699 3.273 *) 

5 Mienskip 60.846 56.426 4.420 3.793 627 

6 Bedrijfsvoering 73.233 79.554 -6.321 -2.706 -3.616 *)

7 Algemene 

dekkingsmiddelen en 

onvoorzien 

14.532 6.957 7.575 5.059 2.516

Begrotingsruimte 12.202 0 12.202 12.202 

450.844 395.318 55.526 25.767 29.759 

*) Toe te lichten overschrijdingen 

In de kolom 'Jaarovergang’ worden de bedragen weergegeven die nog niet in 2020 zijn 

besteed of ontvangen en volgens de spelregels voor tijdelijke budgetten gereserveerd 

mogen worden voor besteding in volgende jaren zodat de betreffende, door Provinciale 

Staten gestelde, doelen alsnog gerealiseerd kunnen worden.  
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Bij twee programma's is er sprake van een overschrijding van de geautoriseerde lasten.  

 

Programma  

4 Economie 

Door de stelselwijziging lastneming subsidie is een subsidiebedrag als last opgenomen die 

niet begroot was in 2020. Via de reserve tijdelijk budget wordt dit verrekend met de 

beschikbare budgetten in 2021.   

 

6 Bedrijfsvoering 

De overbesteding in dit programma wordt veroorzaakt door extra lasten capaciteit. Conform 

afspraak wordt dit verrekend met de reserve capaciteit. De beschikking over de reserve is, 

volgens afspraak, niet begroot. Verder is er bij het tijdelijk budget Energieneutraal provinciale 

gebouwen een negatief bedrag begroot. Via de reserve tijdelijk budget wordt dit verrekend 

met de beschikbare budgetten in 2021.   
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