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Geachte voorzitter,
Gedeputeerde Staten hebben de Begroting 2022 ter vaststelling en de Najaarsnota 2021 ter
instemming aan Provinciale Staten aangeboden. Naar aanleiding van deze voorstellen
ontvangt u onderstaand advies van de Auditcommissie vanuit haar vergadering van 21
oktober 2021.
In de commissie Bestuur is de wens aangegeven om bij de eventuele bestemming van het
PZEM dividend betrokken te worden bij het proces richting de Voorjaarsnota 2022.
In de Najaarsnota 2021 wordt bij verschillende onderwerpen aangegeven dat hierop
teruggekomen wordt in de Voorjaarsnota 2022. Daarnaast kan het af te sluiten
Regeerakkoord ook consequenties hebben voor het provinciale beleid en de daarmee
benodigde middelen.


De Auditcommissie pleit er voor om Provinciale Staten in een vroegtijdig stadium te
betrekken bij het proces richting Voorjaarsnota 2022, met name over de eventuele
gevolgen van het PZEM dividend voor het financieel meerjarenperspectief met inbegrip
van de algemene reserve, maar ook indien er tussentijds ontwikkelingen voordoen met
mogelijke substantiële beleidsmatige en/of budgettaire consequenties

De Auditcommissie constateert dat de geprognotiseerde stand in de begroting van de
algemene reserve per eind 2025 € 17,5 miljoen bedraagt. Afgezet tegen het benodigde
weerstandsvermogen van € 5,8 miljoen wordt met een ratio van 3,0 ruimschoots voldaan aan
het minimale niveau van 1,0. Het totaal beschikbare weerstandsvermogen bedraagt € 38,3
miljoen, waarmee de ratio weerstandsvermogen uitkomt op 6,6. Dit valt in de klasse
‘uitstekend’.


De Auditcommissie is van mening dat de financiële positie van de provincie Zeeland ruim
voldoende is om eventuele risico’s af te dekken.

Gedeputeerde Staten geven aan dat naast het verder concretiseren van de begroting, dat
een proces is dat stap-voor-stap wordt doorlopen, extra aandacht te hebben besteed aan het
leesbaar maken van teksten, zodat deze voor iedereen ‘direct duidelijk’ zijn. Dit laatste sluit
aan bij een advies van de accountant van vorig jaar.


De Auditcommissie onderstreept deze ontwikkeling. Zij adviseert om ook de komende
jaren dit verbeterproces te continueren, zodat de leesbaarheid verder verbeterd wordt en
aandacht behouden blijft voor het verder concretiseren van de maatschappelijke effecten,
de beleidsdoelstellingen en de acties.

De Provinciale Rekenkamer heeft eerder een quick scan uitgevoerd over de financiële
kengetallen in de jaarstukken. Gedeputeerde Staten hebben, zoals toegezegd, de
aanbeveling overgenomen om de leesbaarheid van de kengetallen te verbeteren. In de
begroting zijn de waarden van de kengetallen, visueel, middels een kleur zichtbaar gemaakt.
Dit verhoogt het inzicht in de signaleringswaarde.


De Auditcommissie concludeert dat deze aanpassing de leesbaarheid van de kengetallen
verbetert, en adviseert dit ook toe te passen in de jaarstukken;



De Auditcommissie vraagt het college van Gedeputeerde Staten met een voorstel richting
de Auditcommissie te komen over het hanteren van provinciale signaleringswaarden naar
aanleiding van het rapport van de Provinciale Rekenkamer inzake financiële indicatoren

Hoogachtend,
Namens de Auditcommissie Provincie Zeeland,

Voorzitter Auditcommissie,
A.G.M Veraart.

Secretaris Auditcommissie,
S. de Visser.
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