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Geachte voorzitter,

De volgende onjuistheden en omissies in de najaarsnota 2020 vergen een bijstelling:


Paragraaf 1.3 recapitulatie financiële besluiten (pag. 11). De totaaltelling in 2020 bedraagt minus
€ 170.000 in plaats van minus € 210.000.



Paragraaf 2.2.1 Ondernemend Zeeland (pag. 13 en 14). Voor technische bijstand in het OP-Zuid
programma is aanvullend € 171.000 benodigd in plaats van € 210.000. In het financieel
perspectief is reeds rekening gehouden met deze € 171.000.



Paragraaf 2.2.1. Ondernemend Zeeland. In de tabel op pagina 13 ontbreken de voorstellen om
voor Campus Zeeland € 400.000 uit de investeringsagenda toe te kennen voor kennis- en
innovatienetwerken en € 200.000 uit de investeringsagenda voor implementatiekracht. Deze
voorstellen zijn wel betrokken in de recapitulatie van de investeringsagenda in paragraaf 2.4
(pag. 25).



In bijlage 1 ‘effecten tweede ronde budgetbewaking 2020’ (pag. 48 e.v.) zijn een drietal
onjuistheden opgenomen:
-

De overheveling onder doelstelling 030104 Natuurbescherming is onterecht opgenomen
en komt te vervallen.
De omschrijving van doelstelling 070101 luidt ‘Sterk Provinciaal bestuur’ in plaats van
‘Talentontwikkeling van cultuureducatie van jongeren’
Ten aanzien van de wijziging Impuls Bedrijventerreinen in de sectie ‘investeringsagenda’
dient het doelstellingsnummer 050106 te zijn in plaats van 020103. Tevens komt in de
toelichting de zinsnede ‘Het restant van € 105.000 vloeit terug naar de
investeringsagenda’ te vervallen.

k



In de begroting 2021 in hoofdstuk 1.1. Grote projecten dient onderaan pagina 22 van de pdfversie te worden bijgesteld. In de digitale versie van de begroting, via
https://zeeland.begrotingsapp.nl, is deze wijziging reeds verwerkt.
-

De reserves in ‘wat mag het kosten’ werden 2 keer meegeteld. Na correctie veranderen
de bedragen als volgt:

Onttrekkingen
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1
Toevoegingen
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

-1377
404
-1781
-4225

Wij verzoeken u deze errata met betrekking tot de najaarsnota 2020 en de begroting 2021 toe te sturen
aan Provinciale Staten ten behoeve van de behandeling in de auditcommissie van 30 oktober 2020 en de
Statenvergadering van 13 november 2020.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Behoort bij brief d.d. 27 oktober 2020 met ons kenmerk: 20032855

