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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-584543890 (DOS-2015-

0009079)

Contact

R.N. Vink

070 - 441 68 58

rn.vink@pzh.nl

Onderwerp:

Jaarstukken 2016 (2e lezing)

Publiekssamenvatting:

De Jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse begrotingscyclus van de provincie. Met het 

vaststellen van de Jaarstukken door PS en de Productenrealisatie door GS legt het bestuur 

verantwoording af over onder andere de mate waarin doelen zijn bereikt en de wijze van inzet 

van middelen.

Advies:

1. Vast te stellen de voordracht aan Provinciale Staten, waarin wordt voorgesteld:

a. De Jaarstukken 2016 (jaarrekening en jaarverslag) vast te stellen met een positief 

resultaat van € 35,0 mln, waarvan € 21,5 mln beklemd.

  b. De volgende nieuwe reserves toe te voegen aan de programmareserves:

-  Reserve Ontwikkelopgave natuur (toe te voegen aan programmareserve 1)

-  Reserve Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (toe te voegen aan programmareserve 2)

-  Reserve Groot onderhoud MJOP gebouwen (toe te voegen aan programmareserve 5)

c. Gerealiseerde onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, voorzieningen en 

overlopende passiva vast te stellen.

d. Te bepalen dat het voordelig rekeningresultaat ad. € 35,0 mln wordt gestort in de 

algemene reserve.

e. Gedeputeerde Staten décharge te verlenen voor het door hen in 2016 gevoerde 

financiële beheer.

2. Eerste portefeuillehouder te machtigen de technische vragen van de PS-leden schriftelijk te 

beantwoorden.

3. Eerste portefeuillehouder te machtigen namens GS redactionele wijzigingen door te voeren in 

de Jaarstukken 2016.

4. Vast te stellen de Productenrealisatie 2016.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: R.N. Vink Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Wijma, JG digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

B-Geheim met termijn 10 april 2017 (2
e

lezing) 31 mei 2017
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5. Geheimhouding op te leggen op grond art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet 

Openbaarheid van Bestuur en op te heffen nadat GS in laatste lezing over de jaarrekening een 

besluit hebben genomen.

6. De publiekssamenvatting bij het voorstel Jaarstukken 2016 vast te stellen.

Besluit GS:
Vastgesteld met een machtiging aan de portefeuillhouder voor tekstuele wijzigingen in de 
toelichtingen die niet materieel van aard zijn.

Bijlagen:
- Statenvoorstel
- Jaarstukken 2016
- Productenrealisatie
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1 Toelichting voor het College

Voorliggende jaarstukken betreft de versie zoals aangeleverd aan de accountant ten behoeve van 

de controle (AC periode).  Zoals gebruikelijk worden deze stukken bij eerste lezing door GS 

aangehouden.  De tweede behandeling, van de definitieve jaarstukken, vindt op 10 april plaats. 

De cijfers in voorliggende versie zijn onder voorbehoud van de nog door te voeren correcties naar 

aanleiding van de accountantscontrole.

Financieel en fiscaal kader:

Gelet op lid 1 van Artikel 202 van de Provinciewet en art. 8 van de Financiële verordening;

stellen Provinciale staten de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het 

begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de provincie.

Juridisch kader:

Aan dit besluit wordt op grond van artikel 55 van de Provinciewet geheimhouding opgelegd aan 

eenieder die hiervan kennis draagt. De reden is dat GS er belang bij heeft als eerste kennis te 

kunnen nemen van de informatie. De geheimhouding om deze reden is genoemd in artikel 10, lid 

2 letter f van de Wet openbaarheid van bestuur. Geheimhouding tot na besluitvorming GS is

noodzakelijk omdat op basis van de behandeling in GS mogelijk nog wijzigingen moeten worden 

doorgevoerd en omdat de jaarrekening een externe doorwerking heeft.

2 Proces

Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden m.b.t. de Jaarstukken 2016. Wel wordt in de 

Jaarstukken 2016 gerefereerd aan afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord en eerdere besluiten.

Na behandeling in Gedeputeerde Staten (d.d. 28 maart en 10 april) worden de Jaarstukken 2016 

ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten. Aan de Jaarstukken 2016 zal, na de 

vergadering van Gedeputeerde Staten van 18 april a.s., de reactie op het accountantsverslag 

worden toegevoegd.

De Jaarstukken 2016 worden geagendeerd in de volgende commissievergaderingen:

Commissie Onderzoek Rekening 10 mei 2017

Commissie Verkeer en Milieu 10 mei 2017

Commissie Ruimte en Leefomgeving 10 mei 2017

Commissie Duurzame Ontwikkeling 17 mei 2017

Commissie Bestuur en Middelen 17 mei 2017

De Jaarstukken 2016 worden geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten van 

31 mei 2017 
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3 Communicatiestrategie

De Jaarstukken 2016 worden gepubliceerd op www.begrotingzuidholland.nl

Met de afdeling bestuur wordt gezamenlijk een persbericht opgesteld. In die voorbereiding zal ook 

de afdeling communicatie worden meegenomen. Het persbericht zal bij de tweede behandeling in 

GS worden opgenomen.
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