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Onderwerp: Uitgangspunten voor de planning van de jaarcyclus 2015

Geachte voorzitter/leden,

ln verband met de verkiezingen van Provinciale Staten en de daaropvolgende

collegevorming gaan wij uit van een aangepaste planning voor de productie van de

P&C-documenten voor (het eerste halfjaar van) 2015.

Op het moment dat volgens de Financiële Verordening de Voorjaarsnota 2O15 zou

moeten verschijnen, valt nog niet te verwachten dat het nieuwe Collegeprogramma zo

ver uitgewerktzal zijn dat er alconcrete kaders voor de Begroting 2016 beschikbaar

zijn.
Daarom gaan wij ervan uit dat wij voor de statenvergadering van 1 juli a.s. onder de

noemer'Voorjaarsnota20lS'een'beleidsarme'nota uitbrengen, die bestaat uit de

informatie die in de 1e bestuursrapportage zou worden opgenomen - maar dan over

de eerste vier maanden van dit jaar - en een financiële bijstelling op basis van auto-

nome ontwikkelingen, zoals deze in de 1e financiële actualisatie zou worden gepre-

senteerd. Die afzonderlijke documenten komen dit jaar te vervallen.

Gevolg van deze gewijzigde planning is dat op het juiste moment actuele informatie

beschikbaar is, die kan worden gebruikt bij de invulling van het Collegeprogramma.

Ervan uitgaande dat er dan een nieuw Collegeprogramma is, kan een eerste confron-

tatie van de voornemens van het nieuwe college met de financiële mogelijkheden in

de statenvergadering van 1 juli a.s. plaatsvinden. Op die manier kunt u een eerste

invulling geven aan uw kaderstellende rol.

Het ligt voor de hand dat de uitwerking van het Collegeprogramma de beleidsmatige

input zal zijn voor de productie van de Begroting 2016. De financiële vertaling van de

uitwerking van het Collegeprogramma wordt meegenomen in de primitieve Begroting

2016. Het inhoudelijke verhaal kan worden ingepast in de Nota van aanbieding bij de

Begroting 2016, zoals bij een eerdere gelegenheid ook gebeurd is met de notitie

'Koers in onzekere tijden'.
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Wijgaan ervan uit dat de Algemene BeschouwÍngen mede op basis van de Nota van

aanbieding en de Begroting 2016 zullen plaatsvinden b:ijde begrotingsbehandeling in

november 2015.

Beleidsarme Voorþarsnota


