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Onderwerp: Bestuurlijke jaarcyclus 2O22 en afdoening motie M 2021-29
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over onze voornemens ten aanzien van de bestuurlijke
jaarcyclus voor het jaar 2022.

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 in uw vergadering van 7 juli
2021is door uw Staten de motie M2021-29 aangenomen, met de daaraan ten
grondslag liggende overweging dat: "de Voorjaarsnota een richting hoort aan te
geven van te ontwikkelen beleid in het komende begrotingsjaar op basis van de
stand van zaken op het moment van behandeling en niet bedoeld is om beleid in
definitieve vorm vast te leggen". Met de hieronder beschreven planning van de
jaarcyclus 2022 hebben wij invulling gegeven aan deze motie. Verder hebben wij
ook rekening gehouden met de ervaringen die wij in2O2l hebben opgedaan.

De nu voorliggende jaarplanning is op 17 november 2O21op hoofdlijnen be-

sproken door de Werkgroep Programmabegroting van uw Staten. De werkgroep
heeft ingestemd met de voorgestelde uitvoering van de motie M 2021-29 en de
uitgangspunten voor de jaarcyclus 2022.

Voor 2O22 gaan wij uit van een jaarcyclus met daarin de volgende elementen:

- de Jaarstukken 2O21 in de Statencommissie FCBE van 18 mei 2022 en in de

Statenvergadering van 1 juni 2022;

tegelijk met de Jaarstukken 202'l staat ook de eerste (financiële) actualisatie
gepland. Deze 1" Actualisatie 2022 bevat een actualisatie/herijking van het in
de Begrotin g 2O22 geautoriseerde beleid.
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Het gaat hier vooral om onontkoombare en/of autonome ontwikkelingen.
Daarnaast zal de bestemming van het rekeningresultaat uit de Jaarstukken
2021 ook onderdeel uitmaken van de 1e Actualisatie2O22;
door het gewijzigde karakter van de Voorjaarsnota 2O22 zal deze een Staten-
vergadering eerder moeten worden behandeld dan in 2021 het geval was. Dit
betekent dat deze tegelijk met de Jaarstukken 2021in de Statenvergadering
van 'l juni 2O22 aan de orde zal zijn, tenzij er een afzonderlijke bijeenkomst
wordt georganiseerd waarbij alleen de Voorjaarsnota 2022 geagendeerd is.

De Werkgroep Programmabegroting heeft aangegeven dit nader af te
stemmen met het Presidium;

de Voorjaarsnota2O22 wordt een richtinggevend document, met meer strate-
gische teksten op hoofdlijnen, met als doel uw Staten tot een kaderstelling
voor de Begroting 2023 te laten komen. Er komen dan ook bij de Voorjaars-
nota 2022 geen begrotingswijzigingen meer, maar de financiële verwerking
vindt plaats in de Begroting 2023. Daarvoor wordt in de planning nu ook de

benodigde extra tijd gereserveerd. Wel worden van de gewenste kader-
stelling de financiële effecten in beeld gebracht;

de Bestuursrapportage 2O22 incl. de tweede (financiële) actualisatie 2O22 in

de Statencommissie FCBE van 14 september 2022 en in de Statenvergadering
van 28 september 2022;

de Begroting2O23 in de Statencommissie FCBE van 26 oktober 2022 en in de

Statenvergadering van 9 november 2O22. Besluitvorming over de op basis van
de Voorjaarsnota 2022 uitgewerkte voorstellen voor nieuw beleid vindt plaats

bij de behandeling van de Begroting 2023;

de derde (en tevens laatste) actualisatie van de Begroting 2022 met einde-
jaarsprognose in de Statencommissie FCBE van 30 november 2022 en in de

Statenvergadering van 14 december 2022. De slotwijziging van de Begroting
2O22 in december bevat een onderbouwing van de 'forecast' voor de Jaar-

stukken 2O22, het daarin opgenomen verwachte resultaat en de eventuele
(voor)bestemming via overhevelingen en stortingen in reserves;

als zij niet in te passen zijn in de reguliere jaarcyclus, kunnen tussentijdse
beleidswensen voor het lopende en het volgende jaar (na behandeling van de
Voorjaarsnota 2022) worden ingebracht via afzonderlijke Statenvoorstellen,
waarin ook meteen de desbetreffende begrotingswijziging is meegenomen;

voorafgaand aan elke Statenvergadering ontvangen uw Staten een informe-
rende brief met daarin een totaaloverzicht van de begrotingswijzigingen die
in die betreffende vergadering voorliggen en het effect daarvan op de vrije
bestedingsruimte en de reserves.

Wij hebben goede nota genomen van de wens van uw Staten rond de Begroting
2023 meer publieksvriendelijke informatie beschikbaar te hebben. Wij komen
daarvoor in de loop van2022 met nadere voorstellen.
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Over verdere verbeteringen op het vlak van de bestuurlijke jaarcyclus en de

beschikbare beleidsinformatie wisselen wij graag verder met u van gedachten in
de Werkgroep Programmabegroting.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll


