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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van
Groningen over zienswijze inzake de conceptbegroting Waddenfonds 2016
en kennisname Jaarstukken 2014.

1. Samenvatting
Bij brief van het Waddenfonds van 12 maart jl. hebben uw Staten de
conceptbegroting van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
voor het jaar 2016 ontvangen. U bent daarbij in de gelegenheid gesteld
om van uw zienswijzen ten aanzien van deze stukken te doen blijken.
Ter kennisname zijn de Jaarstukken 2014, zoals vastgesteld door het
Algemeen Bestuur van het Waddenfonds aan u aangeboden.
Beoordeling van de stukken geeft onzerzijds geen aanleiding voor
inhoudelijke opmerkingen. Voorgesteld wordt daarom kennis te nemen
van de conceptbegroting 2016 en Jaarstukken 2014 en met betrekking
tot de begroting geen zienswijze bij het bestuur van het Waddenfonds in
te dienen.
2. Doel en wettelijke grondslag
Op grond van artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de
Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds worden Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld
eventuele zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting van het Waddenfonds.
Overeenkomstig art. 9 van de Gemeenschappelijk Regeling zijn de Jaarstukken ter kennisname.
3. Procesbeschrijving en planning
Voor 2016 gaat het om vaststelling van de primaire begroting, die uiterlijk medio juli ontvangen
moet zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Dezerzijds zijn er geen opmerkingen over de voorliggende stukken. Inhoudelijk mogen wij u
verwijzen naar de toelichting bij de begroting 2016 (incl. meerjarenraming) en voor wat betreft de
Jaarstukken naar de Controle- en Accountantsverklaring Jaarrekening 2014.
De begroting voor 2016 wordt aan het Algemeen Bestuur Waddenfonds ter vaststelling voorgelegd
in de eerstkomende vergadering d.d. 25 juni a.s.
De bijlage bij de Jaarstukken biedt een beschrijvend overzicht van alle toegekende projecten vanaf
de start van het Waddenfonds (incl. de periode van uitvoering door het rijk).
4. Begroting
Voor de provincie zijn er geen financiële gevolgen, omdat de begroting van het Waddenfonds los
staat van de provinciale begroting en hierop niet van invloed is. De provincie brengt geen eigen
middelen in. De middelen van het Waddenfonds worden in jaarlijkse tranches door het Rijk via het
Provinciefonds naar het openbaar lichaam Waddenfonds overgeheveld.
5. Inspraak/participatie
De ontwerpbegroting is conform artikel 27 van de Gemeenschappelijk regeling Waddenfonds ter
inzage gelegd.
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6. Voorstel
De concept begroting 2016 geeft ons college geen aanleiding voor inhoudelijke opmerkingen. Wij
adviseren u daarom geen zienswijze bij het bestuur van het Waddenfonds in te dienen. Een en
ander door het vaststellen van bijgevoegd conceptbesluit.
Groningen,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

M.J. van den Berg

, voorzitter.

H.J. Bolding

, secretaris.

Behandeld door : N. Smit
Telefoonnummer : 4083
e-mail
: n.smit@provinciegroningen.nl

Bijlagen bij de voordracht
Nr.
1
2
3
4
5

Titel
Conceptbegroting 2016
Controleverklaring accountant
Accountantsverslag Deloitte
Bijlagen bij jaarstukken 2014
Gewaarmerkte jaarstukken

Soort bijlage
nota
brief
verslag
nota
nota
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Nr.

25/2015

Provinciale Staten van Groningen:

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 21 april 2015, 2015-16.576, ECP;
Gelet op:
- artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- artikel 27 en artikel 9 van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds.
Besluiten:
Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de conceptbegroting 2016 Waddenfonds 2016
zoals bijgevoegd bij de voordracht van dit besluit.
Groningen,
Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.

Bijlagen bij de besluittekst:
geen
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