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Inleiding  

Bij de behandeling van de Begroting 2015 in de Statenvergadering van 12 november 2014 hebben uw 
Staten enige moties aangenomen, waarvan de uitvoering consequenties heeft voor de Begroting 
2015. Voorgesteld wordt met de financiële uitwerking van deze moties niet te wachten tot de 
1e Bestuursrapportage 2015, maar deze door middel van een afzonderlijke wijziging te verwerken in 
de Begroting 2015. 
 
Het gaat om de moties: 

− M 2014-26 Onderwijs en arbeidsmarkt  € 500.000,-- eenmalig 

− M 2014-27 Laaggeletterdheid    € 25.000,-- eenmalig 

− M 2014-30 "Stimuleren Europa-Werkwijze"  € 50.000,-- structureel 
 
Voor motie M 2014-31, Project "Aanpak knelpunten regionale samenwerking", geldt dat deze voorals-
nog geen financiële consequenties heeft. 
Voorts is ter vergadering toegezegd een bedrag van € 5.000,-- beschikbaar te stellen voor het Drents 
Jeugdorkest. 
 
Voor motie M 2014-26, Onderwijs en arbeidsmarkt, wordt voorgesteld de lasten voor een bedrag van 
maximaal € 500.000,-- te dekken vanuit de Algemene reserve en daarmee ten laste van het verwach-
te rekeningresultaat voor 2014. 
 
Voor motie M 2014-27, Laaggeletterdheid, wordt voorgesteld de lasten van € 25.000,-- te dekken bin-
nen de middelen die in programma 4 nu al beschikbaar zijn. 
 
Voor motie M 2014-30, "Stimuleren Europa-Werkwijze", wordt voorgesteld de lasten van € 50.000,-- te 
dekken binnen de vrije bestedingsruimte. Dit wordt voorgesteld omdat het hier gaat om een structurele 
last, waarvoor ook structurele dekking moet komen. Dit betekent dat voor het jaar 2015 dekking 
plaatsvindt ten laste van de Algemene reserve en dat met ingang van 2016 dekking plaatsvindt door 
verlaging van de stelpost voor vrije begrotingsruimte. 
 
Voor de toezegging van een bedrag van € 5.000,-- voor het Drents Jeugdorkest geldt dat voorgesteld 
wordt dit te dekken binnen het bestaande budget voor podiumkunsten, festivals en evenementen. 
 
Een afzonderlijk voorstel wordt nu ingediend voor het verlenen van een budget voor de viering van 
'200 jaar provincie Drenthe' in 2015. 
Naar aanleiding van een voorstel van een inwoonster van Drenthe is in het provinciehuis van Drenthe 
in de herfst van 2014 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de herdenking en viering van 
'200 jaar provincie Drenthe'. In het kader van het historisch onderzoek is onder meer vastgesteld dat 
'Drenthe' al meer dan 1.000 jaar bestaat. In de Grondwet van 1815 wordt Drenthe voor het eerst als 
provincie benoemd. Reden om voor te stellen te besluiten om dit 200-jarig bestaan van de provincie 
Drenthe in 2015 – nota bene een verkiezingsjaar! – te vieren.  
Met specifieke uitgaven voor de viering van '200 jaar provincie Drenthe' is in de provinciale Begroting 
2015 geen rekening gehouden. Voor de bijkomende kosten willen wij graag een beroep kunnen doen 
op aanvullende middelen in de vorm van een budget van € 75.000,--. Deze extra uitgave kan ten laste 
gebracht worden van de Algemene reserve en worden meegenomen in de 2e wijziging van de Begro-
ting 2015.  
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Advies  

1. De 2e wijziging van de Begroting 2015 vaststellen en daarmee instemmen met de gepresenteerde 
dekkingsvoorstellen. 

2. Instemmen met het voorstel in 2015 het 200-jarig bestaan van de provincie Drenthe te vieren en 
daarvoor in de 2e wijziging van de Begroting 2015 een budget van € 75.000,-- beschikbaar stellen. 

Beoogd effect 

1. Uitvoering aangenomen moties en actueel houden Begroting 2015 

Argumenten 

1.1. Door de moties nu met hun financiële consequenties in de Begroting 2015 te verwerken, kan met 
de uitvoering sneller worden begonnen. Bovendien kan bij de productie van de 1e Bestuurs-
rapportage 2015 voor de nieuwe Staten met actuele cijfers worden gewerkt. 

 
1.2. Het meenemen van een voorstel voor het verstrekken van een budget voor de viering van '200 

jaar provincie Drenthe' in de 2e wijziging van de Begroting 2015 leidt ertoe dat tijdig met de voor-
bereiding van de festiviteiten kan worden begonnen. 
Naar aanleiding van een voorstel van een inwoonster van Drenthe is in het provinciehuis van 
Drenthe in de herfst van 2014 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de herdenking en 
viering van '200 jaar provincie Drenthe'. De Drentse statenleden J.A. van Dalen en A. Huizing 
hebben daartoe twee historici (dr. Henk Nijkeuter (Drents Archief Assen) en dr. Paul Brood  
(Nationaal Archief Den Haag)) geraadpleegd. Beide deskundigen zijn tot de slotsom gekomen  
dat het jaar 2015 geschikt is om het begin van de provincie Drenthe te vieren!  
In het kader van het historisch onderzoek is onder meer vastgesteld dat 'Drenthe' al meer dan 
1.000 jaar bestaat. De eerste vermelding van Drenthe is gevonden in een document uit het jaar 
820, waarin wordt gesproken van de pago Treanth, de gouw Drenthe. Vanaf 1395 was  
Coevorden hoofdstad van dit landschap of gewest en vanaf 1602 was Assen de hoofdstad.  
Drenthe heeft als 'Landschap Drenthe' een eigen bestuur gehad onder leiding van een drost.  
Deze functionaris had ook al de beschikking over gedeputeerden, aanvankelijk als uitvoerders 
van het werk, later (na 1848) als deel van het gekozen bestuursorgaan. 
In de Grondwet van 1815 wordt Drenthe voor het eerst als provincie benoemd. Reden voor uw 
Staten om voor te stellen te besluiten om dit 200-jarig bestaan van de provincie Drenthe in 2015, 
nota bene een verkiezingsjaar!, te vieren. Deze viering vindt deels plaats met ondersteuning van 
en in samenspraak met stakeholders voor het opstellen van een programma voor '200 jaar pro-
vincie Drenthe'. Deze ondersteuning kan zoveel mogelijk deel uitmaken van de reguliere werk-
zaamheden en middelen 2015. Met specifieke uitgaven voor '200 jaar provincie Drenthe' is in de 
provinciale Begroting 2015 geen rekening gehouden. Voor de bijkomende kosten is een budget 
noodzakelijk van ongeveer € 75.000,--. Deze extra uitgave kan ten laste gebracht worden van de 
Algemene reserve.  

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 
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Financiën 
Zie bijgevoegde wijziging van de Begroting 2015. 

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 

 
Bijlag en  
1. Moties behorend bij besluit van Provinciale Staten van 12 november 2014, nummer G-5 
 

 
Ter inzage in kamer  C0.39 
Niet van toepassing. 
 
 
Assen, 20 januari 2015 
Kenmerk: 3/3.7/2015000082 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
coll. 
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Voorstellen 
 
De voorgestelde 2e wijziging van de Begroting 2015 heeft geen gevolgen voor het te verwachten fi-
nancieel resultaat voor 2015. Wel vindt er een reservemutatie plaats ten laste van de Algemene reser-
ve. Verder wordt een beroep gedaan op de vrije bestedingsruimte, die daarmee afneemt. 
 
Voor motie M 2014-26, Onderwijs en arbeidsmarkt, wordt voorgesteld de lasten voor een bedrag van 
maximaal  € 500.000,-- te dekken vanuit de Algemene reserve en daarmee ten laste van het verwach-
te rekeningresultaat voor 2014. Middelen worden dan ingezet op basis van een nader uit te werken 
plan; het budget wordt geplaatst binnen programma 9, product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, 
kennis, onderwijs en arbeidsmarkt. 
 
Voor motie M 2014-27, Laaggeletterdheid, wordt voorgesteld de lasten van € 25.000,-- te dekken bin-
nen de middelen die in programma 4 nu al beschikbaar zijn. De lasten voor 2015 worden gedekt bin-
nen het budget voor Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning. Een begrotings-
wijziging is op dit punt niet noodzakelijk.  
 
Voor motie M 2014-30, "Stimuleren Europa-Werkwijze", wordt voorgesteld de lasten van  € 50.000,-- 
te dekken binnen de vrije bestedingsruimte. Dit wordt voorgesteld omdat het hier gaat om een structu-
rele last, waarvoor ook structurele dekking moet komen. Dit betekent dat voor het jaar 2015 dekking 
plaatsvindt ten laste van de Algemene reserve en dat met ingang van 2016 dekking plaatsvindt door 
verlaging van de stelpost voor vrije begrotingsruimte. Het budget wordt geplaatst in programma 1, 
product 1.3, Goede belangenbehartiging voor Drenthe.  
 
Voor de toezegging van een bedrag van € 5.000,-- voor het Drents Jeugdorkest geldt dat voorgesteld 
wordt dit te dekken binnen het bestaande budget voor podiumkunsten, festivals en evenementen. 
 
Voor het budget van € 75.000,-- voor de viering van '200 jaar provincie Drenthe' in 2015 wordt voorge-
steld dit te plaatsten binnen programma 1, Samenwerkend Drenthe, Bestuur, product 1.1, Drenthe 
goed bestuurd, en de lasten te dekken vanuit de Algemene reserve. 
 
 



Besluit G-5 2014-640-1

1

3

4

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van23 september 2014, kenmerk

3913.412014005610;

BESLUITEN

kennis te nemen van het financiële beeld als geschetst in de Begroting 2015 en de Begroting
2015 vast te stellen, inclusief het financieel perspectief, zoals opgenomen in de Nota van aan-
bieding bij de Begroting 2015;

2. de lasten en baten in de Begroting2015 te autoriseren in totalen per programma;

artikel I van de Verordening op de heffing van de opcenten op de hoofdsom van de
motorrijtuigenbelasting te wijzigen in: "Op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting worden
in de provincie jaarlijks 90,3 opcenten geheven" en artikel 2van dezelfde verordening te
wijzigen in: "Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2015";

het Normenkader 2014 vast te stellen naar de stand op 1 juni 2014 en Gedeputeerde Staten
(evenals in 2013) de bevoegdheid te geven om wijzigingen in het Normenkader goed te keuren
indien deze na datum van vaststelling en vóór 31 december 2014 plaatsvinden;

5. het Controleprotocol 2014 vast te stellen

Assen,12 november2014

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier voorzitter
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PvoA

Motie Onderwiis en arbeidsmarkt

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 12 noyember 2014.

Kennis genomen hebbende van de begroting 2015 van de provincie Drenthe, programma 9,

onderdeel 9.2 optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt.

Van mening zijnde dat:

De geformuleerde resultaten, om de doelstelling van een betere aansluiting van

vraag en aanbod op de Drentse arbeidsmarkt te realiseren, ambitieus zijn;

Onderdeel 9.2 van de begroting 2015 van de Provincie Drenthe een speerpunt moet

zijn van het Drentse provinciale beleid;

Bedrijven goed opgeleide werknemers nodig hebben en het dus zaak is het

bedrijfsleven tijdig bij het onderwijs te betrekken;

Voorkomen moet worden dat leerlingen starten in een traject op basis van een

verkeerd beroepsbeeld of een tekort aan (vak)competenties;

Naast de gebruikelijke schoolprogramma's ook aandacht moet worden besteed aan

intersectorale omscholing;

Constaterende dat:

Het bedrijfsleven één van de belangrijkste stakeholders is van het beroepsonderwijs;

Er onderling verschillende culturen zijn in onderwijs, bedrijfsleven en overheid;

Het noodzakelijk is om de onderling verschillende culturen te overbruggen ten einde

goed te kunnen samenwerken en dat daar veelenergie in gestoken moet worden;

Naar aanvankelijk oordeel de in 9.2 verwoorde ambitieuze doelstellingen en te

behalen resultaten niet voldoende worden weerspiegeld in de financiële

verantwoording



Van oordeelzijnde dat:

Wanneer de inmiddels in gang gezette ontwikkelingen tot concrete projecten leiden,

die passen binnen de doelstelling, mag realisatie daarvan niet worden gefrustreerd

door financiële belemmeringen;

Het betreffende programma daarom een extra financiële ímpuls verdient ter grootte

van 500.000 euro;

Roepen het College op om:

Te komen tot een versnellingsagenda 3.0;

Aan het budget van programma 9.2 een reservering toe te voegen van 500.000 euro

en dit ten laste te laten komen van de financiële baten 2OL4;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie van de

Bert He

Fractie van het CDA:

D. D¡
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Motie laaggeletterd heid

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 12 november 2014.

Gelezen:

- De antwoorden in de brief van GS van 30 oktober 2OI4 op de schriftelijke vragen over

laaggeletterdheid;

- De ingekomen brief van Biblionet Drenthe vanT november 2014 over

laaggeletterdheid naar aanleiding van het werkbezoek van Statenleden op 4

november, waarin onder meer wordt gewezen op planvorming voor de doelgroep

volwassenen vanaf 1-8 jaar.

Constaterende dat:

- Er in de provincíe Drenthe naar voorzichtige schatting 50.000 inwoners (10,2%l zijn

die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen;

- Dit een groot probleem vormt voor de betreffende personen in een tijdsgewricht

waarin het appèl op zelfredzaamheid en eigen kracht steeds groter wordt;

- De vele vormen van steeds sneller wordende communicatie en de digitalisering deze

personen op nog grotere afstand van de maatschappij zetten;

- Veel laaggeletterden zich hiervoor generen en moeite hebben hiervoor aandacht

en/of hulp te vragen.

Overwegende dat:
- Er ondanks provinciale en gemeentelijke inspanningen nog geen concrete gegevens

en/of resultaten over de situatie in Drenthe zijn te benoemen;

- De grote aantallen laaggeletterden in Drenthe de kans moeten krijgen tot het

verbeteren van hun situatie en het verkrijgen van meer mogelijkheden voor

deelname aan het maatschappelijke gebeuren;

- De provincie en gemeenten in het kader van de decentralisaties steeds betere

mogelijkheden krijgen om de groep laaggeletterden te traceren.



Dragen het College op:

- ln verband met de werkzaamheden van het Drenthe en Alfa College in het tra¡nen

van medewerkers van diverse organisaties de bijdrage van de provincie van

€ 25.000,= na L meí 2015 te continueren voor nog een jaar;

- Een werkbezoek te organiseren aan de gemeente Hoogeveen, aangezien deze

gemeente met financiële steun van de provincie de laatste jaren actief inzet heeft

gepleegd om hier een slag te maker¡¡

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA: M

r5

/
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M 2014-30

Motie "stimuleren Europa-Werkwijze"

Provinciale Staten bijeen op t2 november 20t4,

Constaterende dat:

. Er sprake is van een positieve ontwikketing op het Europa-dossier;

. De organisatie de Europa-werkwijze begint te omarmen;

Van mening zijnde dat:

. De huidige ontwikketingen in Europa dwingen tot het verder uitbouwen en
stimuteren van de werkwijze;

. PS de behoefte heeft de Europa-werkwijze tot uitdrukking te brengen in de
begroting teneinde de ontwikketingen goed te kunnen votgen;

Overwegende dat:

. Deetname aan (Ínternationate) netwerken en het organiseren van eigen
netwerkbijeenkomsten een betangrijk instrument vormen binnen de Europa-
werkwijze;

. Er hiertoe geen geoormerkte middelen in de begroting zitten;

Verzoek/Dragen het college op:

. Programma 1.3 uit te breiden met het onderdeel Europa werkwijze;

. Hiervoor een bedrag van € 50.000 per jaar beschikbaar te stetten; dekking

vanuit programma 10 te regelen;

. PS via de P&C-cyctus te informeren over de acties en resuttaten op het
Europa Dossier.

-lo





M 2014-31

CDA

A"rgo"c,N\s^

ChristenUnie
GROEN
LINKS

"Aanpak knelpunten regionale samenwerking"

Provinciale Staten bijeen op !2 november 20t4,

Constaterende dat:

Het beteid voor de jaren 2014-2020 van de EU gericht is op (internationale)

regionate samenwerking en het versterken van economische grensregio's;

Er in dat kader, ondanks alte inspanningen, nog vele hobbets te nemen zijn,
getuige de situatie in Coevorden;

Er inmiddets ook vanuit de landetijke potitiek aandacht is voor deze materie
(zie motie van de leden Schouten en Agnes Mutder).

Overwegende dat:

. Het hier vaak gaat om complexe verschitlen in wet- en regelgeving die voor
een groot deel buiten ons mandaat tot stand komen.

Van mening zijnde dat:

. Het juist de komende jaren van belang is met de knetpunten aan de slag te
gaan;

De provincie, gezien haar positie, hierin prima een initiërende, stimuterende

en aanjagende rol kan vervutlen, ook (of misschien wet juist) ingevat de
optossing buiten ons mandaat moet worden gezocht;

Gezien het betang en de comptexiteit het zaak is de krachten maximaal te
bundeten in een integrate provinciate aanpak en zowet ambtetijk ats

bestuurtijk te zorgen voor een éénduidige regie;

a

a

a

a



Verzoeken het college :

. Een "Aanpak knetpunten regionale samenwerking" in te stetlen en

deze te belasten met het gecoördineerd aanpakken van knetpunten die

(internationate) regionate samenwerking in de weg staan;

. De maximaal laten aanhaken en afstemmen met andere initiatieven
op dit terrein en zodoende komen tot een intensivering van onze inzet;

Hiertoe een plan van aanpak op te stelten en deze nog in de huidige periode aan
PS aan te bieden.

En gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de VVD CDA CU GL

Johan Baltes À.P nekoek G.Seinen a G
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 20 januari 2015, kenmerk 
3/3.7/2015000082; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
de 2e wijziging van de Begroting 2015 vast te stellen. 
 
 
 
 
Assen, 11 maart 2015 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
     , griffier      , voorzitter 
 
coll. 
 



2e wijziging van de Begroting 2015 
 

Programma en Producten 2015 2016 2017 2018
Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur  
Lasten  
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd 75.000  
Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe 50.000 50.000 50.000 50.000
Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en 
arbeidsmarkt 

 

Lasten  
Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs 
en arbeidsmarkt 

500.000 0 0 0

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering  
Lasten  
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0 -50.000 -50.000 -50.000
Baten  
Product 10.4. Reserve mutaties -625.000 0 0 0

 0 0 0 0

      

Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur  
              
   2015 2016 2017 2018 
Lasten voor wijziging   3.483.657 2.811.919 2.811.919 2.811.919 
Baten voor wijziging      -19.640 -19.640 -19.640 -19.640 
Saldo voor wijziging 
 

     3.464.017 2.792.279 2.792.279 2.792.279 
  
Lasten wijziging  

              Product 1.1. Drenthe goed bestuurd  

                Beleidsopgave          
 Provinciale Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar 

openbaar bestuur met integere bestuurders 

                  Eco.cat.   75.000   
    Inkoop    

              
Voor het budget van € 75.000,-- voor de viering van "200 jaar provincie Drenthe" in 2015 wordt voorgesteld de lasten te dekken 
vanuit de Algemene reserve. 

Lasten wijziging  

              Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe  

                Beleidsopgave          
 Zorgen voor goede belangenbehartiging van het  openbaar bestuur van Drenthe en aansluiting op Rijks- en Europees 

beleid 

                  Eco.cat.   50.000 50.000 50.000 50.000 
    Inkoop    
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Voor motie M 2014-30 "Stimuleren Europa-Werkwijze" wordt voorgesteld de lasten van € 50.000,-- te dekken binnen de vrije 
bestedingsruimte. Dit wordt voorgesteld omdat het hier gaat om een structurele last, waarvoor ook structurele dekking moet 
komen. Dit betekent dat voor het jaar 2015 dekking plaatsvindt ten laste van de Algemene reserve en dat met ingang van 2016 
dekking plaatsvindt door verlaging van de stelpost voor vrije begrotingsruimte. 

              Lasten  restpost   Aantal (2015) 
 

 0 0 0 0 

 0   

              
    
Lasten na wijziging   3.608.657 2.861.919 2.861.919 2.861.919 
Baten na wijziging   -19.640 -19.640 -19.640 -19.640 
Saldo na wijziging 
 

  3.589.017 2.842.279 2.842.279 2.842.279 
              

Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt  
              
   2015 2016 2017 2018 
Lasten voor wijziging   18.682.065 10.833.122 10.333.122 10.333.122 
Baten voor wijziging   -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 
Saldo voor wijziging 
 

     18.649.865 10.800.922 10.300.922 10.300.922 
              

Lasten wijziging  

               
Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt  

                Beleidsopgave          
 Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 

                  Eco.cat.   500.000 0 0 0 
    Subsidie    

              

Voor motie M 2014-26 Onderwijs en arbeidsmarkt wordt voorgesteld de lasten voor een bedrag van maximaal € 500.000,-- te 
dekken vanuit de Algemene reserve en daarmee ten laste van het verwachte rekeningresultaat voor 2014. Middelen worden 
dan ingezet op basis van een nader uit te werken plan. 

              Lasten  restpost   Aantal (2015)  0 0 0 0 

 0   

 
                  
Lasten na wijziging   19.182.065 10.833.122 10.333.122 10.333.122 
Baten na wijziging   -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 
Saldo na wijziging 
 

  19.149.865 10.800.922 10.300.922 10.300.922 
              

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering  
              
   2015 2016 2017 2018 
Lasten voor wijziging   60.299.793 52.107.589 57.921.624 54.430.720 
Baten voor wijziging      -219.016.771 -191.834.858 -193.323.375 -172.358.289 
Saldo voor wijziging 
 

     -158.716.978 -139.727.269 -135.401.751 -117.927.569 
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Lasten wijziging  

              Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen  

                Beleidsopgave          
 Een financieel gezonde organisatie 

                  Eco.cat.   0 -50.000 -50.000 -50.000 
    Onvoorzien/stelpost    

                          
Voor motie M 2014-30 "Stimuleren Europa-Werkwijze" wordt voorgesteld de lasten van € 50.000,-- te dekken binnen de vrije 
bestedingsruimte. Dit wordt voorgesteld omdat het hier gaat om een structurele last, waarvoor ook structurele dekking moet 
komen. Dit betekent dat voor het jaar 2015 dekking plaatsvindt ten laste van de Algemene reserve en dat met ingang van 2016 
dekking plaatsvindt door verlaging van de stelpost voor vrije begrotingsruimte. 

              
Lasten  restpost   Aantal (2015)  0 0 0 0 

 0   
              
Baten wijziging  

              Product 10.4. Reserve mutaties  

                Beleidsopgave          
 Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn. 

                  Eco.cat.   -625.000 0 0 0 
    Onttrek. reserves    

              
Voor motie M 2014-26 Onderwijs en arbeidsmarkt wordt voorgesteld de lasten voor een bedrag van maximaal  € 500.000,-- te 
dekken vanuit de algemene reserve en daarmee ten laste van het verwachte rekeningresultaat voor 2014. Middelen worden 
dan ingezet op basis van een nader uit te werken plan. 
              
Voor motie M 2014-30 "Stimuleren Europa-Werkwijze" wordt voorgesteld de lasten van € 50.000,-- te dekken binnen de vrije 
bestedingsruimte. Dit wordt voorgesteld omdat het hier gaat om een structurele last, waarvoor ook structurele dekking moet 
komen. Dit betekent dat voor het jaar 2015 dekking plaatsvindt ten laste van de Algemene reserve en dat met ingang van 2016 
dekking plaatsvindt door verlaging van de stelpost voor vrije begrotingsruimte. 
 
Voor het budget van € 75.000,-- voor de viering van "200 jaar provincie Drenthe" in 2015 wordt voorgesteld de lasten te dekken 
vanuit de Algemene reserve 
               
Baten restpost   Aantal (2015)  0 0 0 0 

 0   

              
    
Lasten na wijziging   60.299.793 52.057.589 57.871.624 54.380.720 
Baten na wijziging   -219.641.771 -191.834.858 -193.323.375 -172.358.289 
Saldo na wijziging 
 

  -159.341.978 -139.777.269 -135.451.751 -117.977.569 
 

 


