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Bij een nadere beschouwing van de jaarcyclus gebaseerd op het huidige vergaderschema en op basis 
van de ervaringen van de afgelopen jaren, hebben wij geconcludeerd dat het opportuun is dit najaar 
niet te handelen volgens de 'standaard' jaarcyclus zoals deze is beschreven in de Financiële Verorde-
ning 2012, maar dat het handiger en beter is een aangepaste werkwijze te hanteren.  
 
Wij stellen voor de 2e Bestuursrapportage in de tijd op te schuiven, deze te combineren met de 2e 
Financiële rapportage en deze combinatie te plannen voor de Statenvergadering van 16 december 
2015. Dit ontlast de behandeling van de Begroting 2016, die dan de focus behoudt op de uitwerking 
van het Collegeprogramma en de doorwerking daarvan voor de (meerjaren)begroting. 
Nu reeds bekende ontwikkelingen, die een effect hebben op het financieel perspectief, worden mee-
genomen in de primitieve Begroting 2016; deze zijn ook al onderdeel van de financiële randvoorwaar-
den voor de Strategische Agenda en zijn hierin ook meegenomen. 
Indien er tussentijds ontwikkelingen zijn die aan Provinciale Staten (PS) bekend moeten worden  
gemaakt, worden deze afzonderlijk aan PS voorgelegd. 
Overigens is deze handelwijze niet strijdig met het gestelde in de Financiële Verordening. Daarin 
wordt namelijk vermeld dat er een rapportage over acht maanden moet worden verstrekt. Het ligt wel 
voor de hand, een en ander aan PS voor te leggen. Dit gebeurt nu met tussenkomst van uw  
Werkgroep Programmabegroting. 
 
Wij hebben voor onze voorstellen de volgende aanvullende argumenten: 

− De 2e Bestuursrapportage zal op basis van het reguliere schema in het college besproken moeten 
worden op hetzelfde moment dat ook de Begroting 2016 met de bijhorende Nota van Aanbieding 
en de uitgewerkte Strategische Agenda aan de orde zijn. Deze gelijktijdige behandeling 'vervuilt' 
de politieke discussie over het de komende jaren te voeren beleid en maakt bovendien de finan-
ciële informatie voor PS minder overzichtelijk. 

− Met het bijwerken van het financieel perspectief hoeft niet gewacht te worden op de 2e Bestuurs-
rapportage; ontwikkelingen die een effect hebben op het financieel perspectief zijn op het moment 
dat de begroting wordt voorbereid voornamelijk financieel van aard. Te denken valt aan de herbe-
rekening van kapitaallasten, de junicirculaire voor de algemene uitkering uit het Provinciefonds en 
de indexering van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. De effecten van dergelijke ontwikke-
lingen werden ook de afgelopen jaren al in de primitieve begroting meegenomen en toegelicht in 
de Nota van Aanbieding. 

− In december 2015 is op basis van het vergaderschema de 2e Financiële actualisatie aan de orde. 
Daarbij kan een laatste rapportage plaatsvinden over de voortgang van het beleid in 2015. In de 
2e Financiële actualisatie kunnen de overhevelingsvoorstellen worden meegenomen, aangezien 
die op dat tijdstip van het jaar het meest concreet zullen zijn.  

− Het nieuwe Collegeprogramma wordt momenteel in de vorm van een Strategische Agenda uit-
gewerkt naar kaders voor de nieuwe begroting voor 2016. De doorwerking van de Strategische 
Agenda wordt meegenomen in de Begroting 2016. De bespreking van deze plannen zal veel  
aandacht vergen in PS en onderwerp zijn van de algemene beschouwingen die gepland zijn in  
oktober/november van dit jaar. Het is niet handig, door deze discussie ook nog eens de voort-
gangsrapportage over de lopende uitvoering van 2015 te laten lopen. 


