
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 2e berap 2021 
 

 

 
Programma: 4 en 5 Economie en Mienskip  
Onderwerp :  VII 1 Lastneming subsidies beschikkingen    
  

 

Toelichting: 
In 2020 is de notitie stelselwijziging lastneming subsidies door PS vastgesteld. In deze notitie 
is aangegeven dat wanneer wij een subsidiebeschikking afgeven dat wij dan gelijk het 
budget beschikbaar moeten hebben in de begroting. Dit om zo:  
- het bedrag gelijk uit te betalen of  
- om het nog niet uitbetaalde bedrag als last op te nemen in de jaarrekening. Afhandeling 
vindt dan plaats via de balanspost crediteuren of 
- om het bedrag wat niet als last in het jaar zelf verantwoord mag worden gezien de 
prestatielevering het budget over te hevelen naar de beklemde reserve verleende 
subsidiebeschikkingen. Dit geldt voor subsidie boven het grensbedrag van € 900.000. 
 
Onze huidige meerjarenbegroting is nog niet geheel ingericht op deze nieuwe manier van 
verantwoorden. Wanneer budgetten nog in kasritme zijn opgenomen in de begroting 
betekent deze nieuwe werkwijze dat budgetten naar voren moeten worden gehaald. Omdat 
het hier om al afgegeven subsidiebeschikkingen gaat en er dus voor PS geen beleidskeuze 
is, worden deze mutaties in deze verzamelwijziging gepresenteerd. Daar waar nog niet 
eerder een reserve was gevormd voor deze budgetten, wordt gebruik gemaakt van het 
begrotingssaldo. Over de jaren heen verloopt de mutatie budgettair neutraal. 
 

 
 

Voorstel: 
Voorgesteld wordt om de meerjarenbegroting te wijzigingen volgens onderstaande tabel in 
verband met de reeds afgegeven subsidiebeschikkingen. De mutatie over de jaren heen 
verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten of via het begrotingssaldo. 
 

 
 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

4 Economie 1.887.000 -1.245.000 -642.000   

5 Mienskip 2.914.200 -1.099.400 -925.400 -889.400  

 Begrotingssaldo -4.131.200 1.959.400 1.282.400 889.400  

 Totaal lasten 670.000 -385.000 -285.000 0  

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

 
 

670.000 -385.000 -285.000   

 Totaal baten 670.000 -385.000 -285.000   

 
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over 
reserve 

 
 

670.000 

 
 

-385.000 

 
 

-285.000 

  

 Totaal lasten 670.000 -385.000 -285.000   


