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DATUM 14-9-2017 

AAN Commissie BEM 

VAN Jacqueline Verbeek - Nijhof 

STELLER Tom Kooijman 

DOORKIESNUMMER 06-52769546 

ONDERWERP 
Evaluatie egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten 
MRB 

 

Geachte leden van de commissie BEM, 

 

1. Aanleiding evaluatie 

Bij de Kadernota 2016 hebben PS besloten tot het instellen van een ‘‘egalisatiereserve algemene uitkering  

provinciefonds en opbrengst opcenten MRB’’ (PS2016PS12_02). Bij het instellen van deze reserve is de motie 

‘‘Egalisatiereserve provinciefonds’’ (PS2016PS12_motie56) aanvaard. Deze motie draagt GS op: 

1. PS te melden indien gelden aan de egalisatiereserve worden onttrokken, dan wel worden toegevoegd; 

2. de totale omvang van deze reserve niet verder te laten groeien dan tot maximaal € 5 miljoen; en 

3. nut en noodzaak van deze reserve in 2017 te evalueren. 

 

Dit MEMO evalueert de werking van de egalisatiereserve in de periode vanaf het moment van instelling bij de 

Kadernota 2016 tot en met het samenstellen van de conceptbegroting 2018. Hiermee wordt tegemoetgekomen 

aan punt 3 van de voorgenoemde motie.   

 

2. Achtergrond 

Om de financiële stabiliteit en soliditeit in het lopende begrotingsjaar te vergroten is bij de Kadernota 2016 

besloten tot het instellen van de egalisatiereserve algemene uitkering (AU) provinciefonds en opbrengst opcenten 

MRB. Onze algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de AU provinciefonds, de opbrengst uit opcenten MRB en 

de treasurybaten. Deze middelen worden aangewend ter dekking van onze begrotingsprogramma’s. Naast deze 

algemene dekkingsmiddelen worden onze programma’s met name gedekt uit doeluitkeringen van het Rijk. Slecht 

voorspelbare fluctuaties in de ramingen van de AU provinciefonds, met name als gevolg van de ‘samen-trap-op-

trap-af-systematiek’ met het Rijk, en de opbrengst uit opcenten MRB leidden (voor het instellen van de 

egalisatiereserve) tot veel 'gedoe' over financiën. Hoe gaan we om met eventueel ontstane tekorten, specifiek in 

het lopende begrotingsjaar. Door het instellen van de egalisatiereserve wordt rust geboden in de in de financiële 

sturing over het lopende begrotingsjaar. 

Bij het instellen van de egalisatiereserve is hierin € 3 mln. gestort, ten laste van de reserve weerstandsvermogen. 

De gedachte achter deze initiële voeding was dat onvoorziene neerwaartse bijstellingen van de AU 

provinciefonds (over het lopende begrotingsjaar) ten laste van de reserve weerstandsvermogen konden worden 

gebracht. Dit risico is door het instellen van de egalisatiereserve niet langer aanwezig. 

N.b. wij ontvangen drie maal per jaar informatie van Binnenlandse Zaken over de (hoogte van de) provinciefonds-

uitkeringen: in mei, in september en in december, ter afronding van het lopende begrotingsjaar.  

 

3. Scope en werking egalisatiereserve  

De egalisatiereserve provinciefonds en opcenten MRB is expliciet niet bedoeld voor het (kunnen) opvangen van 

een structureel neerwaartse trend in de ramingen van de AU provinciefonds of de opbrengst uit opcenten MRB. 

De reserve beperkt zich tot de (positieve of negatieve) bijstellingen van de ramingen over het lopende 

begrotingsjaar, ten opzichte van de primitieve begroting. Positieve bijstellingen over het lopende begrotingsjaar, 

ten opzichte van de primitieve begroting, worden in de egalisatiereserve gestort (tot het maximum van € 5 mln.). 

Negatieve bijstellingen over het lopende begrotingsjaar worden hieraan onttrokken.  
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De meerjarige bijstellingen (positief of negatief) worden betrokken in de Kadernota en verwerkt in het financieel 

perspectief van de begroting t+1 (volgende begrotingsjaar).  

 

4. Overzicht werking egalisatiereserve 

In het onderstaande overzicht zijn alle mutaties weergegeven in de egalisatiereserve AU provinciefonds en 

opbrengst opcenten MRB vanaf de instelling van deze reserve bij de Kadernota 2016.  

 

P&C-document pagina toelichting bijstelling stand 

   x € 1.000 

Kadernota 2016  15 Instelling   3.000 

     

  Bijstellingen over begrotingsjaar 2016   

Begroting 2017 94 Bij: meicirc. 2016, hogere raming AU provinciefonds + 348  

  Bij: meicirc. 2016, hogere raming opcenten MRB + 552  

    3.900 

Jaarrekening 2016 113 Bij: sept.circ. 2016, hogere raming AU provinciefonds + 445  

  Af: dec.circ. 2016, lagere raming AU provinciefonds -/- 42  

  Af: dec.circ. 2016, lagere raming opcenten MRB -/- 1.321  

    2.982 

  Bijstellingen over begrotingsjaar 2017   

Kadernota 2017 11 Geen mutaties; meicirc. 2017 was ten tijde van het 

samenstellen van dit product nog niet beschikbaar 

-  

    2.982 

Begroting 2018 n.n.b. Bij: meicirc. 2017, hogere raming AU provinciefonds + 1.930  

concept  Bij: meicirc. 2017, hogere raming opcenten MRB + 269  

  Af: dotering stelpost onvoorzien (zie toelichting in 

Statenbrief meicirculaire 2017: 2017BEM63) 

-/- 400  

    4.781 

 

5. Conclusie 

Doelstelling voor het instellen van de egalisatiereserve AU provinciefonds en opcenten MRB is het brengen van 

rust in de in de financiële sturing over het lopende begrotingsjaar; geen noodzaak tot ad hoc (bij)sturing, met 

name wanneer het financieel perspectief neerwaarts wordt bijgesteld.  

Wanneer we kijken naar de mutaties die sinds het moment van instelling hebben plaatsgevonden (zie tabel), dan 

moet worden geconcludeerd dat de reserve goed heeft gefunctioneerd. Over het begrotingsjaar 2016 is er per 

saldo € 18.000 onttrokken, middels een vijftal (zowel positieve als negatieve) bijstellingen. Door het mechanisme 

van de egalisatiereserve was er op voorhand duidelijkheid over de wijze waarop deze bijstellingen zouden 

‘landen’ in onze begroting: storten in, of onttrekken aan de egalisatiereserve. Dat gaf rust in de financiële sturing. 

Opgemerkt hierbij moet worden dat de omvang van de mutaties in 2016 relatief beperkt waren. Evengoed: de 

neerwaartse bijstelling van de raming opcenten MRB in de decembercirculaire 2016 van € 1,3 mln. is zonder enig 

‘gedoe’ opgevangen vanuit de egalisatiereserve.   

 

Aandachtspunt 

In de onder 1. genoemde motie is de omvang van de egalisatiereserve gemaximeerd tot € 5 mln.  

Op dit moment beloopt de omvang van de reserve bijna het plafond. De verwachting is dat met name de 

bijstellingen van de ramingen AU provinciefonds (weer) groter worden, onder meer als gevolg van het opnemen 

van de voormalige doel- en decentralisatie-uitkeringen in de AU provinciefonds (zoals bijvoorbeeld de BDU). Bij 

(meerdere) grote(re) neerwaartse bijstellingen in een begrotingsjaar is hierdoor het risico dat de egalisatie-

reserve niet langer toereikend is om deze bijstellingen op te kunnen vangen groter, dan wanneer er geen plafond 

zou zijn ingesteld. Het is daarom wenselijk het verloop van deze reserve zeer nauwgezet te blijven volgen, om de 

geschiktheid van het plafond te blijven monitoren. 

 




