
Financiële Audit Commissie – 13 april 2022 

 

De fractie van de VVD heeft de volgende vraag ingediend:  

 

Met betrekking tot de financiële techniek die gebruikt wordt in het Statenvoorstel 

Bossenstrategie: in het voorstel wordt een voorschot genomen op het jaarrekeningresultaat 

waarbij alvast € 23,8 miljoen wordt geclaimd in het voorstel. Tegelijkertijd is het enige 

besluitpunt dat de strategie wordt vastgesteld “onder voorbehoud besluitvorming kadernota”. 

Dat leidt, naast een opgetrokken wenkbrauw, bij de VVD-fractie tot enkele vragen over de 

financiële techniek: 

- Is het gebruikelijk dat het College in het statenvoorstellen al een voorschot neemt op 

jaarrekeningresultaten voordat deze überhaupt definitief vaststaan? 

- Is het conform de financiële spelregels dat het jaarrekeningresultaat direct bestemd 

wordt aan een bestemmingsreserve en niet eerst terugvalt in de Algemene middelen 

en ter integrale afweging aan de Staten wordt voorgelegd? 

- Waarom is in het Statenvoorstel Bossenstrategie niet een voorbehoud gemaakt voor 

vaststelling van de jaarrekening?  

- Waarom bestaat het Statenvoorstel uit slechts één besluitpunt (“stelt de visie… etc. 

vast”), terwijl de afspraak / lijn is dat grote en omvangrijke voorstellen in meerdere 

besluitpunten worden geformuleerd? 

- Op pag. 75 van de nota zijn de kosten Agrarisch gebied, groene contour en aanleg 

kleine landschapselementen tot en met 2023 gedekt uit de reserve landelijk gebied, 

in 2024 komt er ‘tijdelijk’ budget en er wordt voor 2025 en verder nu al een voorstel 

voor de Kadernota gepresenteerd om vanaf 2025 structureel budget te maken. Tot 

heden kenden wij alleen incidentele en structurele budget, wat wordt bedoeld met 

tijdelijk budget? Zouden we volgens de techniek de budgetten niet direct structureel 

moeten maken als we deze strategie vaststellen. 

- Algemene vraag: hoe is de financiële toetsing op dergelijke zware nota’s 

vormgegeven binnen de organisatie? Welke rol heeft de gedeputeerde financiën 

t.o.v. zijn collega’s? Zijn uit financiële toetsing nog andere aandachtspunten naar 

voren gekomen? 

 

 


