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Betreft

Financieel toezicht 2018

Naar aanieiding van de mij toegezonden begroting 2018 en jaarstukken 2016 deel
Ik u hierblj mede dat ik van oordeel ben dat uw provincie voor het komende jaar,
met inachtneming van artikel 207, 1® en 2® lid, van de Provinciewet, onder de
repressieve toezichtvorm kan blijven. Dit betekent dat uw begroting en de
begrotingswijzigingen daarop geen goedkeuring van mij behoeft.
BIj brief van 21 September 2017 (kenmerk 2017-0000458439) bent u
geinformeerd over de verandering in de toezichtsaanpak. Op basis van de In deze
brief genoemde criteria is geconstateerd dat de begroting 2018 van uw provincie
in evenwicht is.
Gelet op het feit dat de schuldquote en de solvabiliteit van de provincie zich de
komende jaren nietgunstig ontwikkelen, heb ik uw begroting nader geanalyseerd.
De verklaringen die u aandraagt voor de dalende solvabiliteit en de stijgende
schuldquote, acht ik toereikend. De doeistellingen die de provincie heeft laten zich
vertalen naar projecten waarvoor vreemd vermogen aangetrokken moet worden.
Wei wil ik het belang benadrukken van een gezonde schuldpositie en solvabiliteit.
Ik acht het wenselijk dat u hier de komende jaren aandacht voor heeft om te
borgen dat de provincie ook in de toekomst haar doeistellingen kan blijven
realiseren.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Mw. drs. A. Kroeskamp
wnd. directeur Bestuur & Financien
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