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Burgers Betrekken bij provinciale financiën
10 november 2O2t
lnitiatief tot begrijpelijk maken financiën PS Drenthe
H. Velzing

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 1-0 november 2021-, ter bespreking van de
financiële begroting v an 2022.

Constaterende dat:

er hard is gewerkt om de financiële begroting voor het jaar 2022 op basis van vigerende wet
en regelgeving beschreven te krijgen;

de wet en regelgeving ter zake de financiële verantwoordingseisen aan de begroting van een
provinciaal bestuur erg complex zijn;

de provincie Drenthe alles doet aan het zo begrijpelijk mogelijk maken van de complexe
financiële begrotingseisen in de opgestelde begroting van2O22.

Overwegende dat:

er een gezamenlijke verantwoording ligt om alle burgers te kunnen uitleggen wat er met hun

belastinggeld wordt gedaan;

veel burgers binnen de provincie Drenthe niet over voldoende kennis beschikken om de

voornoemde complexe wet en regelgeving en financieile verantwoording volledig te l<unnen

begrijpen;

alle betrokken partijen er alles aan moeten doen om de begrijpelijkheid van de financiële
jaarstukken zodanig te maken dat deze voor iedere burger begrijpelijk zijn;

de mogelijkheden middels de informatie en communicatietechnologie in 2021- al dermate
uitgebreid zijn, dat deze de provincie in staat stellen om middels online presentaties op
verschillende niveaus, de bevolking aan de hand mee te nemen door de complexe materie;
bij het maken van online presentaties ook samenwerking gezocht kan worden met
opleidingsinstituten (scholen), ten einde ook jongeren meer te betrekken bij het reilen en

zeilen van het politiek bestuur;

het inzichtelijk maken aan de burgers, mede zal bijdragen aan een nieuwe bestuurscultuur.
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online presentaties te maken ten behoeve van burgers waarin een begrijpelijke uitleg wordt
gegeven over de wijze waarop de financiële huishouding van de provincie Drenthe werkt;
er ten behoeve van specifieke momenten zoals de begroting, voorjaarsnota of de jaarstukken,
jaarlijks begrijpelijke online presentaties worden gemaakt ten behoeve van alle burgers.

En gaat over tot de orde van de dag Þ!) -

Hendrikus Velzing

Klazienaveen

h.velzins@drentsparlement.nl
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