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v  o  o  r  d  r  a  c  h  t  

 

 
23 april 2019 
Documentnummer: 2019-031809, ECP    
Dossiernummer    : K690 
 

 
Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de 
conceptbegroting Waddenfonds 2020 en Jaarstukken 2018. 
 

 
1.Samenvatting 
Hierbij leggen wij u de volgende stukken voor: 
- brief Waddenfonds d.d. 2 april jl. aan uw Staten inzake  

a. de conceptbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds voor een 
zienswijze;  

b. de Jaarstukken 2018 ter kennisname. 
De desbetreffende stukken geven ons geen aanleiding voor inhoudelijke opmerkingen.  
 
Wij stellen u voor kennis te nemen van de conceptbegroting 2020 en van de Jaarstukken 2018 en 
over de begroting 2020 geen zienswijze bij het bestuur van het Waddenfonds in te dienen.  

 
2. Doel en wettelijke grondslag 
Met het voorleggen van de Jaarstukken 2018 Waddenfonds en conceptbegroting 2020 wordt 
voldaan aan artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling om de algemene financiële en 
beleidsmatige kaders in de vorm van een begrotingstoelichting en jaarrekening aan uw Staten te 
zenden. U bent in de gelegenheid eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting 2020 bij het 
algemeen bestuur Waddenfonds in te dienen (ex artikel 48 Wet gemeenschappelijke regelingen en 
artikel 29 Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds). De Jaarstukken zijn ter kennisname (ex 
artikel 30 Gemeenschappelijk regeling Waddenfonds).  
 
3. Procesbeschrijving en planning 
Voor de begroting 2020 gaat het om vaststelling van de primaire begroting, die uiterlijk medio juli 
ontvangen moet zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken.  
De begroting voor 2020 wordt aan het Algemeen Bestuur Waddenfonds ter vaststelling voorgelegd 
in de vergadering van 28 juni 2019.  
 
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 29 van de Gemeenschappelijk regeling Waddenfonds ter 
inzage gelegd. 
 
6. Nadere toelichting 
Dezerzijds zijn er geen opmerkingen over de voorliggende stukken anders dan reeds in de 
begeleidende brief van het dagelijks bestuur vermeld. Wat dit laatste betreft in het bijzonder de 
passage over de organisatiekosten en de incidentele ophoging daarvan met € 500.000,-- per jaar 
voor de jaren 2020, 2021 en 2022 ten laste van de algemene middelen. Inhoudelijk mogen wij u 
overigens verwijzen naar de toelichting bij de desbetreffende stukken.  
 
7. Geheimhouding 
Niet van toepassing. 
 
  

 



2 
 

8. Voorstel 
Wij adviseren u met betrekking tot de conceptbegroting 2020 voor het Waddenfonds geen 
zienswijze bij het bestuur van het Waddenfonds in te dienen. Daarnaast adviseren wij  
u de conceptbegroting Waddenfonds 2020 en de Jaarstukken Waddenfonds 2018 voor 
kennisgeving aan te nemen door het vaststellen van bijgevoegd conceptbesluit. 
 
Groningen, 23 april 2019. 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 
 
 
 F.J. Paas , voorzitter. 
 
 
 
 
 S. Faber , locosecretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld door  : N. Smit 
Telefoonnummer : 4083 
e-mail                  : n.smit@provinciegroningen.nl 
 
 
Bijlagen bij de voordracht: 
 

Nr. Titel Soort bijlage 

1. Aanbiedingsbrief Waddenfonds d.d. 2 april jl. aan Provinciale 
Staten van Noord-Holland, Fryslân en Groningen 

brief 

2. Conceptbegroting Waddenfonds 2020 nota 

3. Gewaarmerkte Jaarstukken 2018 Gemeenschappelijke regeling 
Waddenfonds 

nota 

4.      Controleverklaring 2018 verklaring 
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Nr.   
 
 
 

Provinciale Staten van Groningen: 
 
 

 
Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 23 april 2019, nr. 2019-031809, ECP; 
 
Gelet op 
- artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
- artikel 28, 29 en 30  van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds. 
  
 
 Besluiten: 
 
 
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting Waddenfonds 2020 en van de Jaarstukken 

Waddenfonds 2018;  
2. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de conceptbegroting 2020.  
 
Groningen,  
 
 Provinciale Staten voornoemd: 
 
 
 
                                                 , voorzitter. 
 
 
 
                                                 , griffier. 
 
 
 
 
 


