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1. Inleiding 

Op 16 december 2009 hebben Provinciale Staten de nota uitvoering Begroting 2010 
vastgesteld. In deze nota zijn de bevoegdheden weergegeven die Gedeputeerde Staten 
hebben bij de uitvoering van de Begroting. Deze nota is gekoppeld aan de Financiële 
verordening van de provincie. De voorliggende nota is op enkele onderdelen geactualiseerd 
namelijk bij de openstaande verplichtingen aan het eind van het jaar en bij de tijdelijke 
budgetten. In hoofdstuk 3 zijn de aanpassingen ten opzichte van de huidige nota uitvoering 
begroting in het groen weergegeven.  
 
De regelgeving vastgelegd in de Provinciewet, het Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten, de Financiële verordening provincie Fryslân en de nota 
‘Begrotingsregels provincie Fryslân’ zijn leidend. In essentie houdt deze externe en interne 
regelgeving in:  
 
Externe regelgeving: 

 Provinciale Staten stellen de Begroting vast; 

 Met het vaststellen van de Begroting machtigen Provinciale Staten Gedeputeerde 
Staten tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen in het 
begrotingsjaar (autorisatie). Verder verkrijgen Gedeputeerde Staten met het vaststellen 
van de Begroting de bevoegdheid tot het uitvoeren van het beleid, zoals in de Begroting 
is vastgelegd. 

 Provinciale Staten autoriseren de lasten en baten per beleidsprogramma. Verhoging of 
verlaging van lasten en baten van een beleidsprogramma is een bevoegdheid van 
Provinciale Staten en wordt ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd. 
Uitzondering hierop vormen de wijzigingen welke middels deze nota gemandateerd 
worden aan Gedeputeerde Staten. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 3. 

 
Interne regelgeving: 

 Binnen een beleidsprogramma zijn Gedeputeerde Staten bevoegd verschuivingen van 
lasten en baten aan te brengen, mits de doelstellingen zoals opgenomen in de Begroting 
gehaald worden. 

 Op voorstel van Gedeputeerde Staten en bij besluit van Provinciale Staten worden 
bepaalde budgetten voorwaardelijk aangemerkt in de Begroting. In de loop van het 
begrotingsjaar dient dan een inhoudelijk voorstel ter vaststelling aan Provinciale Staten 
aangeboden te worden, waarna vrijgave van het budget plaatsvindt door Provinciale 
Staten. 

 De ontwikkeling van de baten en lasten wordt gescheiden gehouden: 
o Meevallers in de lasten kunnen aangewend worden voor (de compensatie van) 

tegenvallers in andere lasten die volgen uit het vastgestelde beleid, mits deze lasten 
vallen binnen hetzelfde beleidsprogramma in hetzelfde begrotingsjaar; 

o Meevallers in de baten mogen niet worden gebruikt voor hogere lasten maar komen 
ten gunste van het begrotingsaldo, tenzij het baten betreft welke door derden 
gegeven worden met een specifiek bestedingsdoel (bijvoorbeeld doeluitkeringen). 

 De geautoriseerde exploitatie budgetten worden onderverdeeld in structurele en tijdelijke 
budgetten: 
o Structurele budgetten worden altijd gedekt door structurele baten.  
o Tijdelijke budgetten kunnen worden gedekt door zowel tijdelijke als structurele baten. 

 Over de begrotingswijzigingen die onder het mandaat van Gedeputeerde Staten 
plaatsvinden, wordt aan Provinciale Staten verantwoording afgelegd in de 
Bestuursrapportages en het Jaarverslag. 
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2. Wat willen we bereiken? 

Wij willen een duidelijk en transparant mandaat vastleggen tussen Provinciale Staten en 
Gedeputeerde Staten voor de uitvoering van de Begroting. De uitwerking hiervan is 
opgenomen in hoofdstuk 3.1. 
 
Daarnaast zijn de regels rondom de tijdelijke budgetten geactualiseerd waarbij het 
uitgangspunt is gebleven dat Provinciale Staten inzicht blijven houden in de doelstellingen 
die we willen bereiken met de tijdelijke budgetten. De uitwerking hiervan is opgenomen in 
hoofdstuk 3.2.  
 
In verband met de aanscherping van het beleid rondom de uitvoeringsperiode van tijdelijke 
budgetten is een overgangsregeling noodzakelijk voor de eindige tijdelijke budgetten in 2016 
en 2017. Het voorstel is opgenomen in hoofdstuk 4. 
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3. Wat gaan we daarvoor doen? 

Bij de Begroting hebben Provinciale Staten een sturende rol terwijl Gedeputeerde Staten 
zorg moet dragen voor de uitvoering ervan. Voor dit laatste zijn een aantal randvoorwaarden 
noodzakelijk namelijk: 
 

 Gedeputeerde Staten stellen regels die waarborgen dat de uitvoering van de Begroting 
rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt. In de nota ‘Begrotingsregels provincie 
Fryslân’ zijn deze op hoofdlijnen geformuleerd. 

 Gedeputeerde Staten dragen zorg voor en leggen (in een besluit) vast:  

 Een indeling van de provinciale organisatie en een toewijzing van de provinciale 
taken aan de organisatieonderdelen.  

 Een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan.  

 De verlening van mandaten aan organisatieonderdelen voor het aangaan van 
verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten.  

 De regels voor de opdrachtverlening.  

 De te maken afspraken met de organisatieonderdelen over de te leveren prestaties, 
de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de 
voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen (jaarplannen). 

3.1 Bevoegdheden Gedeputeerde Staten bij de uitvoering van de Begroting 

 
Om de Begroting op een efficiënte manier te kunnen uitvoeren, hebben Gedeputeerde 
Staten een duidelijk en adequaat mandaat nodig van Provinciale Staten. Duidelijk zodat er 
geen misverstand ontstaat over de grenzen waarbinnen Gedeputeerde Staten, zonder 
nadere besluitvorming door Provinciale Staten, besluiten mogen nemen. Adequaat zodat de 
Begroting ook daadwerkelijk op een efficiënte wijze kan worden geëffectueerd.  
 
Bij de toewijzing van bevoegdheden door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten staat 
centraal dat enerzijds Provinciale Staten de kaderstellende en controlerende taak vervullen 
en anderzijds Gedeputeerde Staten de bestuurs- en daarmee uitvoerende taak vervullen.  
 
Bij het vaststellen van de nota uitvoering begroting 2010 zijn een aantal (technische) 
begrotingswijzigingen gemandateerd aan het college. Deze begrotingswijzigingen zijn voor 
Provinciale Staten minder relevant vanwege het ontbreken van een beleidsmatige keuze bij 
deze voorstellen. Voor Gedeputeerde Staten en de organisatie levert het winst op door 
eenvoud en snelheid van besluitvorming. Onderstaand zijn deze bevoegdheden van 
Gedeputeerde Staten aangegeven. Benadrukt wordt dat beleidsinhoudelijke 
begrotingswijzigingen altijd aan Provinciale Staten zullen worden voorgelegd voor 
besluitvorming. 
 
A) Uitgeven bijdragen van derden bestemd voor een specifiek doel 
 
Het komt met regelmaat voor dat de provincie na vaststelling van de Begroting extra 
middelen ontvangt van derden (bijvoorbeeld van het Rijk), die bestemd zijn voor een 
concreet doel.  
Om slagvaardig (en op rechtmatige wijze) de extra middelen te kunnen aanwenden is het 
nodig om de extra lasten en baten zo snel mogelijk in de Begroting op te nemen.  
 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om deze extra lasten en baten in de Begroting op te 
nemen mits: 
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a. de extra inkomsten betrekking hebben op bestaand beleid en niet leiden tot wijzigingen 
in doelen en resultaten zoals vastgesteld door Provinciale Staten,  
of  

b. de geldgever duidelijk heeft aangegeven waar de extra inkomst voor bedoeld is.  
c. de extra inkomsten niet leiden tot een scope uitbreiding van een investeringsproject of 

het vergroten van het risico van de provincie in het project, zodat in principe sprake is 
van budget neutraliteit 

 
Deze wijzigingen verlopen budgettair neutraal. 
 
B) Schuiven binnen beleidsprogramma’s 
 
In de Begroting is vastgelegd welke resultaten gehaald gaan worden in dat jaar. Om deze 
resultaten te kunnen behalen hebben Gedeputeerde Staten de bevoegdheid om (zo nodig) in 
dat jaar binnen de beleidsprogramma’s met budgetten te schuiven mits dit niet van invloed is 
op de realisatie van de betreffende programmadoelstellingen.  
 
Deze wijzigingen verlopen budgettair neutraal. 
 
C) Investeringen 
 
Om slagvaardig en rechtmatig investeringsprojecten te kunnen realiseren zijn Gedeputeerde 
Staten bevoegd om binnen het totale vastgestelde investeringskrediet voor een 
investeringsproject of voor een samenstel van projecten over de jaren te schuiven met de 
kredieten. Voorwaarde hierbij is dat de verschuiving binnen het totale investeringskrediet 
voor dat project of samenstel van projecten blijft. 
 
Daarnaast zijn Gedeputeerde Staten, door het vaststellen van de Begroting door Provinciale 
Staten, bevoegd tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen tot het 
maximum van de opgenomen lasten en baten voor investeringen per beleidsprogramma, 
tenzij Provinciale Staten bij de behandeling van de Begroting aangeven, dat zij de kredieten 
voor een project nog niet vrijgeven.  
 
Deze wijzigingen verlopen niet altijd budgettair neutraal aangezien het eerder of later 
opleveren van de investeringswerken leidt tot eerdere of latere afschrijvingslasten welke 
verrekend worden met het begrotingssaldo. 
 
D) Toewijzing loon- en prijsstijgingen 
 
Binnen de algemene dekkingsmiddelen (beleidsprogramma 10) is een stelpost voor loon- en 
prijsstijgingen opgenomen. Bij de uitgangspunten voor de begroting wordt jaarlijks door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld welke percentages worden gebruikt voor de toerekening 
van loon- en prijsstijgingen aan structurele subsidie- en goederen/diensten budgetten. Deze 
uitgangspunten zijn in principe gebaseerd op de septembercirculaire provinciefonds van het 
jaar voorafgaand aan de begroting en worden in de Begroting opgenomen als bijlage in de 
Financiële Begroting. In de meerjarenbegroting is een inschatting gemaakt van de te 
verwachten indexering in de komende jaren.  
 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om de stelpost loon en prijsstijgingen over de 
programma’s te verdelen conform de uitgangspunten begroting. 
 
Deze wijziging verloopt budgettair neutraal 
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E) Toerekening bedrijfsvoeringskosten 
 
Bij het opstellen van de Begroting in het voorjaar worden de bedrijfsvoeringkosten op basis 
van de dan beschikbare inzichten toebedeeld aan de verschillende beleidsprogramma’s. Als 
gevolg van nieuwe inzichten bij het in het najaar op te stellen afdelingsplan kan het 
nodig/gewenst zijn de toerekening van bedrijfsvoeringkosten aan programma’s/beleids-
velden, ten opzichte van de door de Staten vastgestelde Begroting, te wijzigen. Feitelijk is 
hier sprake van een nieuwe verdeling van de bedrijfsvoeringskosten op basis van de dan 
meest actuele gegevens.  
 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om de toedeling van de bedrijfsvoeringskosten aan de 
beleidsprogramma’s in de Begroting te verwerken. 
 
Deze wijziging verloopt niet altijd budgettair neutraal. In het geval er een verschuiving 
plaatsvindt tussen directe en indirecte kosten zal dit consequenties hebben voor het 
begrotingsaldo. Substantiële verschuivingen hierin zullen aan Provinciale Staten ter 
vaststelling worden voorgelegd. 
 
F) Rente en dividend raming 
 
Periodiek wordt de renteraming zoals opgenomen in programma 10 Algemene 
Dekkingsmiddelen herzien op basis van verwachte bestedingen en ontvangsten. Het 
beheren van de gelden door de provincie gebeurt binnen de kaders van de 
uitvoeringsregeling treasury.  
 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om periodiek de rente en dividend raming te actualiseren 
op basis van nieuw inzicht in de ontwikkeling van uitgaven en inkomsten. 
 
Deze wijziging leidt tot een aanpassing van het begrotingsaldo. 
 
G) Uitkering provinciefonds 
 
Periodiek wordt van het Rijk de circulaire provinciefonds (mei, september en december) 
ontvangen. In deze circulaire wordt de hoogte van het provinciefonds bepaald op basis van 
verwachte ontwikkelingen van het accres. Daarnaast kan er sprake zijn van in- en uitnames 
met betrekking tot provinciale taken, integratie- en decentralisatie uitkeringen.  
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om de actualisatie van de uitkering uit het provinciefonds 
op basis van de circulaires in de Begroting te verwerken. Wanneer er sprake is van in- 
uitname, integratie of decentralisatie uitkeringen dan worden deze voor onze provincie 
bestemde gelden als stelpost opgenomen in programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen. 
Na besluitvorming van Gedeputeerde Staten over de aanwending dan wel uitname van de 
middelen worden deze middelen aan het beleidsprogramma toegevoegd c.q. onttrokken. 
 
De wijziging als gevolg van mutatie in het accres heeft gevolgen voor het begrotingsaldo. 
Wanneer sprake is van een integratie- of decentralisatie uitkering dan zal deze toegevoegd 
gaan worden aan de Beleidsprogramma’s. Bij uitname van het provinciefonds kan er sprake 
zijn dat deze via het begrotingsaldo moet worden opgevangen. In dat geval zal dit 
voorgelegd gaan worden aan Provinciale Staten.  
 
H) Raming opbrengst motorrijtuigenbelasting 
 
De raming van de opbrengst motorrijtuigenbelasting is enerzijds gebaseerd op het aantal 
punten opcenten welke wij als provincie heffen en anderzijds op de verwachte opbrengst per 
punt opcenten. Op basis van de realisatie van de opbrengsten van het voorgaande jaar 
wordt de raming van de opbrengst per punt jaarlijks in het voorjaar geactualiseerd.  
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Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om de actualisatie van de opbrengst 
motorrijtuigenbelasting in de Begroting te verwerken. Het bepalen van het aantal punten 
opcenten wordt door Provinciale Staten jaarlijks vastgesteld bij de Begrotingsbehandeling. 
 
De wijziging van de raming opbrengst motorrijtuigenbelasting verloopt via het begrotingsaldo. 
 
I) Uitvoering jaarovergang openstaande subsidieverplichtingen 
 
Subsidieverplichtingen worden op basis van de afgegeven beschikkingen in de administratie 
vastgelegd. Het kan zijn dat deze beschikkingen in het jaar zelf niet tot uitbetaling komen 
omdat bijvoorbeeld de eindafrekening nog niet is vastgesteld of doordat de 
subsidieontvanger nog geen aanvraag voor een voorschot heeft ingediend. In dat geval gaan 
de restant verplichtingen in dat jaar met budget mee naar het volgende jaar mits er 
voldoende budget resteert in dat jaar. Dit geldt voor zowel de structurele als tijdelijke 
budgetten.  
 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om de budgetten behorende bij de openstaande 
verplichtingen in dat jaar over te hevelen naar het volgende jaar mits er in het jaar zelf 
voldoende budget resteert. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserves 
structurele en tijdelijke budgetten.  
 
J) Uitvoering jaarovergang openstaande subsidieplafonds/- tenders 
 
Bij het openstellen van een subsidieplafond/-tender zijn wij verplicht om deze gelden 
daadwerkelijk beschikbaar te stellen mits de subsidieaanvragen aan de voorwaarden 
voldoen. Wanneer aan het eind van het jaar de termijn van openstelling van plafonds c.q.. 
tenders nog niet is verstreken of alle aanvragen zijn nog niet afgehandeld dan moeten de 
restant middelen in dat jaar beschikbaar blijven voor de honorering van de aanvragen in het 
volgende jaar.  
 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om de budgetten behorende bij de resterende 
subsidieplafonds/-tenders in dat jaar over te hevelen naar het volgende jaar mits er in het jaar 
zelf voldoende budget resteert. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserves 
structurele en tijdelijke budgetten. 
 
K) Uitvoering jaarovergang tijdelijke budgetten  
 
In hoofdstuk 3.2 zijn de regels rondom de tijdelijke budgetten opgenomen. Op basis daarvan 
is Gedeputeerde Staten bevoegd om de technische verwerking daarvan bij de jaarovergang 
uit te voeren. Dit betekent dat aan het eind van het jaar de budgetten van de tijdelijke 
budgetten categorie A doorgeschoven mogen worden naar het volgende jaar door deze als 
wijziging in de bestemmingsreserves tijdelijke budgetten op te nemen. In het volgende jaar 
vindt onttrekking plaats via een wijziging van de Begroting.  
 
In het geval dat er in  een jaar een overbesteding plaatsvindt dan wordt deze bij zowel de 
tijdelijke budgetten van categorie A als B gecorrigeerd door het budget van het volgende jaar 
naar voren te halen via de bestemmingsreserve tijdelijke budgetten. Alleen wanneer er in het 
volgende jaar geen budget beschikbaar is komt een overbesteding ten laste van het 
rekeningsaldo. 
 
De bestemmingsreserve tijdelijke budgetten is onderverdeeld in de specifieke tijdelijke 
budgetten in categorie A en de overige tijdelijke budgetten per programma.  
 
Deze wijziging in de bestemmingsreserves verloopt budgettair neutraal.  



 

11 
 

In de nota reserves, voorzieningen en overlopende passiva is opgenomen dat deze 
werkwijze eveneens wordt toegepast bij de projecten vanuit het programma Wurkje foar 
Fryslân via de reserve Nuon en bij de gebiedsprojecten via de reserve gebiedsbudgetten.  
 
L) Wijziging van de inrichting van de begroting 
 
Als gevolg van wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording kan het noodzakelijk 
zijn om de inrichting van de begroting aan te passen.  
 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om de inrichting van de begroting aan te passen naar 
aanleiding van gewijzigde regelgeving.  
 
Deze wijziging verloopt budgettair neutraal, indien dit niet geval is dan verloopt dit via het 
begrotingsaldo. 
 
Actieve informatieplicht 
Artikel 167, lid 2 PW inzake de actieve informatieplicht van Gedeputeerde Staten blijft 
vanzelfsprekend van toepassing bij bovengenoemde onderwerpen. Gedeputeerde Staten 
geven Provinciale Staten alle inlichtingen die Provinciale Staten voor de uitoefening van hun 
taak nodig hebben. Al met al is er zeker geen sprake van een onbeperkte vrijheid om met 
budgetten te schuiven, wel is er een enige bewegingsruimte voor een flexibele uitvoering van 
de begroting.  
 
Politiek gevoelige onderwerpen 
Wanneer de uitvoering van een bepaald onderwerp binnen het mandaat kan plaatsvinden, 
maar het politieke belang boven het mandaat uitstijgt, zijn Gedeputeerde Staten gehouden 
eveneens vooraf aan Provinciale Staten goedkeuring te vragen. 

3.2 Tijdelijke budgetten 

 
Deze paragraaf gaat in op de regels rondom de tijdelijke budgetten. Als eerste wordt 
hieronder een overzicht van de type budgetten gegeven, die onderscheiden worden in de 
Begroting.  
 

 Structurele budgetten:  
Het betreft hier budgetten die jaarlijks in de Begroting terugkeren, totdat het besluit 
genomen wordt tot het stopzetten van het budget.  
Bij de jaarovergang gaan de nog openstaande subsidieverplichtingen mee naar het 
volgende jaar inclusief budget (voor zover er geen overbesteding heeft plaatsgevonden). 
De goederen en diensten verplichtingen die zijn aangegaan maar waarvan de prestatie 
nog niet geleverd is  komen ten laste van het budget van het volgende jaar dan wel de 
daarop volgende jaren.  
De restant gelden vallen vrij in het rekeningsaldo.  

 Tijdelijke budgetten:  
Het betreft hier budgetten die voor een bepaalde periode in de begroting worden 
opgenomen. Elk tijdelijk budget heeft een einddatum. Specifieke regels rondom de 
jaarovergang zijn hieronder apart opgenomen. 

 Investeringskredieten:   
Het betreft hier budgetten waarvoor geldt dat de uitgaven die hier ten laste van worden 
gebracht op enig moment worden geactiveerd. Bij de jaarovergang gaat het resterende 
deel van het investeringskrediet mee naar het volgende jaar/jaren. 

 Overlopende passiva, reserves en voorzieningen:  
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Het betreft hier balansposten vanuit middelen van derden (overlopende passiva) of 
eigen middelen (reserves en voorzieningen). Resterende budgetten worden aan het 
eind van het jaar verrekend met de balanspost.  

 
NB: Provinciale Staten hebben de volgende definitie van verplichtingen vastgesteld: 
 Verplichtingen (verplichte gelden) zijn juridisch afdwingbare verplichtingen jegens 

derden die in het financieel systeem zijn vastgelegd in een bepaald begrotingsjaar en 
waarvoor als onderlegger beschikbaar is: 
1.  een door GS afgegeven beschikking (denk aan verstrekken subsidies); 
2. een door GS en andere partijen ondertekend aanbestedingsdocument (denk aan 

goederen en bouwwerken); 
3.  een door GS en andere partijen getekende overeenkomst (denk aan leveren van 

diensten).  
 

Tijdelijke budgetten 
 
Sinds 2002 wordt met tijdelijke budgetten gewerkt. Middels deze tijdelijke budgetten is een 
deel van onze begroting flexibel in die zin dat na afloop van een tijdelijk budget Provinciale 
Staten opnieuw een besluit kunnen nemen over de inzet van de middelen. Met de tijdelijke 
budgetten is ook de jaarlijkse kasritmeverschuiving gemoeid. Elk jaar kunnen de resterende 
middelen van een tijdelijk budget meegenomen worden naar het volgende jaar/jaren mits 
voldaan wordt aan de gemaakte afspraken hierover.   
 
Bij de aanvraag van tijdelijke budgetten wordt nadrukkelijk aangegeven wat de te bereiken 
doelstellingen zijn met deze budgetten. Deze worden gedurende de uitvoering bewaakt door 
daar bij de beraps over te rapporteren richting het college. Zo nodig kan door Provinciale 
Staten bijstelling plaatsvinden als de doelstellingen niet of onvoldoende gehaald worden.  
Van belang is tevens dat Provinciale Staten de mogelijkheid hebben om tussentijds tijdelijke 
budgetten stop te zetten bij herziene beleidskeuzes. Dit is overigens alleen mogelijk voor de 
nog niet verplichte budgetten. 
 
We onderscheiden twee type budgetten namelijk: 
 
Categorie A: Overeenkomsten met medeoverheden en andere partijen 
Bij deze budgetten zijn er getekende overeenkomsten met derden waarin is opgenomen wat 
het resultaat moet zijn en welke bijdrage de provincie en de overige partijen leveren. Na 
afloop van het project wordt er financieel afgerekend met de derde.  
Ten laste van deze budgetten kunnen meerjarige verplichtingen worden aangegaan voor 
maximaal de hoogte van de in de Meerjarenbegroting opgenomen bedragen. 
Bij de jaarovergang blijven de resterende middelen (al dan niet ‘verplicht’) beschikbaar. 

 
Categorie B:  Tijdelijke budgetten zonder overeenkomst met derden 
Ten laste van deze budgetten kunnen meerjarige verplichtingen worden aangegaan voor 
maximaal de hoogte van de in de Meerjarenbegroting opgenomen bedragen. 
Bij de jaarovergang blijven alleen de in dat jaar nog openstaande verplichtingen beschikbaar 
mits het budget in dat jaar toereikend was. Niet bestede en verplichte gelden vallen vrij naar 
het rekeningsaldo. 
 
De categorie C budgetten zijn komen te vervallen omdat het in de praktijk nauwelijks 
voorkomt dat een tijdelijk budget een eenjarig karakter heeft.  
 
Overige spelregels tijdelijke budgetten: 
 
-  Indien het college van mening zijn dat een project vallend onder Categorie A of B een 

versnelling behoeft door middel van het beschikbaar stellen van budgetten die voor een 
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later begrotingsjaar zijn vastgesteld dan zal het college dit aan de Staten voorleggen.  
 
-  De uitvoering van de tijdelijke budgetten moet plaatsvinden binnen de periode dat de 

middelen door Provinciale Staten beschikbaar zijn gesteld. Dit tenzij op basis van de 
Algemene Subsidie Verordening explicit besloten is om direct voor 100% te 
bevoorschotten gelet op de omvang van het subsidiebedrag waarbij het aannemelijk is dat 
de prestatie overwegend gerealiseerd wordt in het jaar van besteding.  

 
-  Tijdelijke budgetten kunnen alleen verlengd worden bij de start van een nieuwe 

collegeperiode of bij de tussenbalans van de collegeperiode. Voorstellen hiertoe zullen 
aan Provinciale Staten worden voorgelegd.   

 
-   In het geval er voor de uitvoering van projecten sprake is van zowel tijdelijke budgetten 

als investeringskredieten dan kan een tijdelijk budget eventueel een eenmalige bijdrage 
leveren in de investering. In dat geval zal een voorstel aan Provinciale Staten worden 
voorgelegd. 

 
-  Over de jaarovergang wordt verantwoording afgelegd bij zowel de Jaarstukken (omvang 

doorschuiven tijdelijke budgetten) als bij de 1e Bestuursrapportage (verschuiving naar het 
komende jaar/jaren). 

 
- Bij de 1e berap kan het meerjarige kasritme van het tijdelijke budget worden 

doorgeschoven, bij de 2e berap kan  alleen het kasritme van het huidige jaar nog 
verschoven worden.  
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4. Overgangsregeling  

In deze nota zijn de regels rondom de tijdelijke budgetten nader aangescherpt. De uitvoering 
van de tijdelijke budgetten moet nu nadrukkelijk plaatsvinden in de periode dat de Staten 
hiervoor middelen beschikbaar hebben gesteld. Verlenging kan alleen plaatsvinden op het 
moment van een nieuwe collegeperiode of bij de tussenbalans. Voor de huidige tijdelijke 
budgetten die eindigen in 2016 of 2017 kan dit tot uitvoeringsproblemen leiden. Wanneer 
daar sprake van is dan zal een onderbouwd voorstel tot verlenging aan u worden voorgelegd 
bij de 2e berap 2016.  
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Bijlage 1: Overzicht eindige tijdelijke budgetten 2016 en 2017 
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Nadere toelichting bijdragen derden 

(Besproken in de auditcommissie van 1 juni 2016) 
 
In de nota is het volgende opgenomen met betrekking tot bijdragen van derden. 
 
A) Uitgeven bijdragen van derden bestemd voor een specifiek doel 
 
Het komt met regelmaat voor dat de provincie na vaststelling van de Begroting extra 
middelen ontvangt van derden (bijvoorbeeld van het Rijk), die bestemd zijn voor een 
concreet doel.  
Om slagvaardig (en op rechtmatige wijze) de extra middelen te kunnen aanwenden is het 
nodig om de extra lasten en baten zo snel mogelijk in de Begroting op te nemen.  
 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om deze extra lasten en baten in de Begroting op te 
nemen mits: 

d. de extra inkomsten betrekking hebben op bestaand beleid en niet leiden tot wijzigingen 
in doelen en resultaten zoals vastgesteld door Provinciale Staten,  
of  

e. de geldgever duidelijk heeft aangegeven waar de extra inkomst voor bedoeld is.  
f. de extra inkomsten niet leiden tot een scope uitbreiding van een investeringsproject of 

het vergroten van het risico van de provincie in het project, zodat in principe sprake is 
van budget neutraliteit 

Deze wijzigingen verlopen budgettair neutraal. 
 
Nadere toelichting op onderdeel c: 
 
Dit houdt in: 

- Dat de provincie niet bijdraagt aan het sluitend maken van de begroting van het werk 
voor derden. Dat wil zeggen dat noch de provincie noch het (investerings-)project 
financiële dekking levert ten behoeve van het werk voor derden of materialen levert 
onder de kostprijs. De eventueel voor het werk van derden benodigde ureninzet van 
medewerkers van de provincie en/of de projectorganisatie wordt begroot op de wijze 
die gebruikelijk is in het project en wordt in rekening gebracht aan de derde op basis 
van de in het project gebruikelijke uurtarieven. 

- De derde rekent af op basis van werkelijke kosten of op basis van een vooraf 
door GS bepaald en met de derde overeengekomen bedrag, bestaande uit de 
geraamde kosten op basis van de gebruikelijke ramingsmethode verhoogd 
met de in het project gebruikelijke opslagen voor te verwachten risico’s en 
onvoorzien. 

- Aandachtspunten bij de afspraak met derden zijn: 
o scope / (technische) eisen,  
o accordering contract / NVI 
o mandatering opdrachtverlening en meer- en minderwerk 
o planning,  
o rapporteren 
o opleverdossier, acceptatie en overdracht,  
o tijdelijk beheer,  
o financiële bijdrage, indexering, betalingsregeling 
o risicoverdeling (waaronder aanbestedingsresultaat + en -) 
o eindafrekening en verantwoording, accountantsverklaring  
o BTW 

- Bijdragen van derden tot € 100.000 kunnen als technische wijziging bij de  
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beraps en bij de mandaatwijzigingen in juni/december aan GS worden 
voorgelegd. Bijdragen vanaf € 100.000 moeten met een afzonderlijk GS stuk 
voorgelegd worden.  

- Bij een interne bijdrage aan het project dan moeten de doelen en resultaten 
op provinciaal niveau gelijk blijven. In dit geval kan de begrotingswijziging wel 
meegenomen worden met de technische wijzigingen bij de beraps en de 
mandaatwijzigingen.  

 
Afwijkingen hiervan vallen niet onder de bevoegdheid van GS maar worden ter 
besluitvorming aan PS voorgelegd. 

 

 
 


