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Motie Wet HOF en schatkistbankieren

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 30 januari 2013,

Constaterende dat:

-De regering een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer heeft ingediend met betrekking tot de
Houdbaarheid Overheidsfinanciën (wet HOF) en van plan is dit ook te doen met
betrekking tot het schatkistbankieren;
- het kabinet vooruitlopend op de uitvoering van deze wetten met betrekking tot die
uitvoering een dwingend voorstel heeft gedaan aan de decentrale overheden;

Overwegende dat:

-Beide genoemde wetsvoorstellen nog niet zijn behandeld door zowel Tweede als Eerste
Kamer;
-beide wetsvoorstellen geen recht doen aan de open huishouding van de decentrale
overheden en ingrijpen op de autonomie van provincies en gemeenten;
- juist gelet op deze inbreuk op de autonomie van de decentrale overheden een
parlementaire behandeling verder dient te strekken dan een afweging rondom de
financiele context van dit moment;
- met de gedwongen totstandkoming van een akkoord over de uitvoering van deze wetten
geen sprake is van eeî gezarîenlijke inzetvan kabinet en decentrale overheden op
basis van overeenstemming over genoemde wetten;

Van oordeel dat:
-de inbreuk op de provinciale autonomie met aanvaarding van genoemde wetsvoorstellen
onaanvaardbaar is en dat daarom genoemde wetsvoorstellen door de regering
ingetrokken, danwel bij volharding bij de indiening daarvan, door de Tweede danwel
Eerste Kamer verworpen zouden dienen te worden

Roepen partijen en het college van GS op:

- alles in het werk te stellen om Regering, Tweede en Eerste Kamer er van te overtuigen dat
de wet HOF en het schatkistbankieren principieel in strijd zijnmet de beginselen van de
decentrale eenheidsstaat vanwege de ongeoorloofde inbreuk op de autonomie van provincies;

- aan het kabinet en de Tweede en Eerste Kamer over te brengen dat de wrjze van handelen
door akkoorden af te dwingen vooruitlopend op wetgeving op njnminst van weinig respect
voor de positie en met name de autonomie van provincies getuigt;
- daarbij deze motie onder de aandacht van de Regering en Tweede en Eerste Kamer te
brengen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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