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Documentnummer: 2018-075.850, FC                                                Nummer 53/2018 
Dossiernummer    : K3468 
 

 
Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter intrekking van het 
Financieringsstatuut 2013. 
 

 
1. Samenvatting 
Op 19 april 2017 heeft u de 'Financiële verordening Provincie Groningen 2017' vastgesteld. In 
artikel 16 lid 6 van deze verordening is opgenomen dat Gedeputeerde Staten regels opstellen ter 
uitvoering van de financieringsfunctie en dit vastleggen in een Financieringsstatuut. Voorheen was 
dit een bevoegdheid van Provinciale Staten. Wij hebben onlangs het Financieringsstatuut 2018 
vastgesteld en bieden deze overeenkomstig afspraak ter kennisneming aan. Aan u wordt 
voorgesteld het Financieringsstatuut 2013 in te trekken. 
 
2. Doel en wettelijke grondslag 
Provinciale Staten geven de kaders van het treasurybeleid aan middels de Financiële Verordening 
en de Financieringsparagraaf in de Programmabegroting. Dit alles in overeenstemming met de Wet 
Financiering Decentrale Overheden en de bijbehorende ministeriële regelingen. De verantwoording 
over het beleid vindt plaats middels de Financieringsparagraaf in de Programmarekening. 
Overeenkomstig de Financiële Verordening stellen Gedeputeerde Staten regels op ter uitvoering 
van de financieringsfunctie en leggen dit vast in een Financieringsstatuut. 
 
3. Procesbeschrijving en planning 
In de Financiële verordening Provincie Groningen 2017 is in artikel 16 opgenomen dat 
Gedeputeerde Staten regels opstellen ter uitvoering van de financieringsfunctie en deze regels 
vastleggen in een Financieringsstatuut. Gedeputeerde Staten zenden het Financieringsstatuut ter 
kennisneming aan Provinciale Staten. Doordat bij de vaststelling van de Financiële verordening 
Provincie Groningen 2017 door Provinciale Staten niet is opgenomen dat bij een wijziging of 
vaststellen van een nieuw Financieringsstatuut door Gedeputeerde Staten het oude statuut als 
ingetrokken beschouwd moet worden, is intrekking door u noodzakelijk. 
 
Het Financieringsstatuut 2013 is opgesteld in 2013 en voor het laatst gewijzigd eind 2013. Uit een 
beoordeling van het statuut bleek dat het noodzakelijk was om het statuut te herzien. Dit mede 
vanwege de invoering van het verplicht schatkistbankieren, waardoor een aantal 
uitvoeringsafspraken overbodig is geworden. Daarnaast kunnen een aantal interne rapportages 
komen te vervallen, dan wel worden gewijzigd en kan op onderdelen meer efficiënt worden 
gewerkt. Op 13 november hebben wij het Financieringsstatuut 2018 vastgesteld, het is met 
terugwerkende kracht op 1 januari 2018 in werking getreden. Het Financieringsstatuut 2018 wordt 
u ter kennisgeving aangeboden. Tevens vragen wij u het Financieringsstatuut 2013 in te trekken. 
 
4. Begroting 
Deze Voordracht heeft geen gevolgen voor de begroting. 
 
5. Inspraak/participatie 
Niet van toepassing. 
 
6. Nadere toelichting 
Het Financieringsstatuut 2013 bevatte naast uitvoeringregels ook een aantal beleidsmatige 
uitgangspunten. Vanwege de beleidsmatige uitgangspunten werd dit statuut altijd door Provinciale 
Staten vastgesteld. In de Financiële Verordening, door u vastgesteld in 2017, zijn de beleidsmatige 
uitgangspunten opgenomen en is besloten dat Gedeputeerde Staten in het vervolg de 
uitvoeringsregels van de financieringsfunctie opneemt in het Financieringsstatuut. De opzet en 
inhoud van het statuut is dan ook aangepast aan de nieuwe situatie. Derhalve is ook geen sprake 
van een wijzigingsbesluit en is eveneens afgezien van een transponeringstabel. 
 

 

http://www.openindex.io/outlink?ssi=4282426198a584a2&url=https%3A%2F%2Fwww.provinciegroningen.nl%2Fuploads%2Ftx_bwibabs%2F228fbf46-1c2e-4896-8a2c-6d12705902b4%2F54fae194-cc9e-4eee-9eef-9de960defe07%2F54fae194-cc9e-4eee-9eef-9de960defe07%3A59ca7c2a-ad7a-4a97-8009-a2fe3febb467%2FVoordracht%2520Financi%25C3%25ABle%2520verordening%2520provincie%2520Groningen%25202017.pdf&r=5&q=Financi%C3%ABle%20verordening%202017
http://www.openindex.io/outlink?ssi=4282426198a584a2&url=https%3A%2F%2Fwww.provinciegroningen.nl%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FDocumenten%2FPS_Voordracht%2FFinancieringsstatuut_van_de_provincie_Groningen_2013.pdf&r=1&q=Financieringsstatuut
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7. Geheimhouding 
Niet van toepassing. 
 
8. Voorstel 
Wij stellen u voor het Financieringsstatuut 2013 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 
2018 in te trekken en het Financieringsstatuut 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Groningen, 13 november 2018. 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 
 
 
 F.J. Paas , voorzitter. 
 
 
 
 H. Schrikkema , locosecretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld door :  M.E. Hölterhoff 
Telefoonnummer : 050-316 4926  
E-mail                  : m.holterhoff@provinciegroningen.nl 
 
 
Bijlagen bij de voordracht 
Bijlage 1. Financieringsstatuut 2018 
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Nr.   53/2018 
 
 

Provinciale Staten van Groningen: 
 
 
 

• Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 13 november 2018, nr. 2018-075.850, 

FC; 

• Overwegende dat: 

- Gedeputeerde Staten op 13 november 2018 het Financieringsstatuut 2018 hebben 
vastgesteld; 

- het Financieringsstatuut 2018 ter vervanging dient van het Financieringsstatuut 2013, welke 
door Provinciale Staten is vastgesteld; 

• Gelet op artikel 16 van de Financiële verordening Provincie Groningen; 

 
 

BESLUITEN: 
 

 
Het Financieringsstatuut 2013 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018 in te trekken. 
 
Groningen, 
 
      Provinciale Staten voornoemd: 
 
 
 
 
          , voorzitter. 
 
 
 
         , griffier. 
 
 
 
 


