
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 8 november 2022  
Ons kenmerk 45/5.2/2022001730  
Behandeld door team Financiën, Planning en Control   
Onderwerp: Bestuurlijke jaarcyclus 2023  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de planning van de bestuurlijke jaarcyclus voor het 
jaar 2023. Dit doen wij conform artikel 2, lid 1 van de Financiële Verordening pro-
vincie Drenthe 2020. Wij schetsen hierna onze voornemens omtrent de bestuur-
lijke jaarcyclus in 2023. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat het 
jaar 2023 een verkiezingsjaar is, waarin zaken wel eens een ander verloop  
hebben dan in ‘normale’ jaren. 
 
Voor de eerste globale planning wordt uitgegaan van uw vergaderschema voor 
2023 zoals die gepubliceerd is. Daarbij is de gang van zaken in het voorjaar ook 
deels afhankelijk van de voortgang van de collegevorming. 
 
Wij komen dan op de volgende globale planning van de bestuurlijke jaarcyclus: 
1. de Jaarstukken 2022 in de vergadering van 30 mei 2023 (vergadering inclusief 

verkiezing 1e Kamer). Voor de Jaarstukken 2022 verandert er naar verwach-
ting niets op het vlak van de planning en de opzet van het document. De pro-
ductie moet al afgerond zijn voorafgaand aan de verkiezingen; 

2. de eerste Financiële Actualisatie 2023 in de vergadering van 30 mei 2023 als 
technische actualisatie. Voor de 1ste (financiële) Actualisatie 2023 geldt dat 
deze financieel-technisch van aard zal zijn. Het zal voor een nieuw college  
– als dat op dat moment al gevormd is – nog te vroeg zijn voor voorstellen 
voor ‘nieuw beleid’; 

3. in plaats van een Voorjaarsnota 2023 zal afhankelijk van de collegevorming 
een concrete uitwerking van het Coalitieakkoord van het nieuwe college 
plaatsvinden en meegenomen worden in de voorbereiding van de Begroting 
2024. Wij verwachten niet dat in de vergadering van 12 juli 2023 bij wijze van 
Voorjaarsnota 2023 al een uitwerking van het coalitieakkoord inclusief 



 

 

financiële uitwerking als kader voor de Begroting 2024 besproken zal kunnen 
worden. Wij gaan ervan uit, dat de uitwerking van het coalitieakkoord met-
een in de Begroting 2024 kan worden meegenomen (bij een voorspoedige  
collegevorming) of als uitgebreide begrotingswijziging van een beleidsarme 
Begroting 2024 als afzonderlijk Statenstuk aan u zal worden voorgelegd; 

4. de inhoudelijke Bestuursrapportage 2023 inclusief de tweede (financiële)  
Actualisatie 2023 in de vergadering van 27 september 2023; 

5. de Begroting 2024 in de vergadering van  8 november 2023, inclusief moge-
lijke nieuwe opzet en indeling van programma’s, afhankelijk van de voort-
gang van de collegevorming oftewel voorzien van een uitwerking van het coa-
litieakkoord oftewel in de vorm van een 'begroting bestaand beleid’, waarbij 
nieuw beleid eventueel later via een begrotingswijziging als afzonderlijk  
Statenstuk aan uw Staten wordt voorgelegd; 

6. de derde Financiële Actualisatie/Slotwijziging 2023 met eindejaarsprognose in 
de vergadering van 13 december 2023. 

 
Voor de documenten in het kader van de jaarcyclus stellen wij nu reeds voor in de 
Bestuursrapportage 2023 het onderdeel Highlights in dit document te vervangen 
door een nieuw onderdeel Voortgang uitvoering begroting, waarin gerappor-
teerd wordt over de stand van zaken met betrekking tot de beleidsteksten uit de 
begroting. Op deze manier willen wij de Bestuursrapportage beter laten aan- 
sluiten op de opzet en inhoud van de Begroting 2023. 
De start van een nieuwe bestuursperiode is ook het uitgelezen moment om het 
instrumentarium eens tegen het licht te houden. Dit geldt met name voor de  
begroting. Wij stellen voor in de aanloop van de Begroting 2024 nog eens kritisch 
te kijken naar de in de begroting opgenomen informatie, naar de presentatie 
daarvan en de mate waarin deze voldoet aan de informatiebehoefte van het pro-
vinciebestuur. Voor eventuele aanpassingen in de opzet van de Begroting 2024 
ontwikkelen wij afzonderlijke voorstellen, die wij in de aanloop naar de be- 
grotingsproductie nog nader aan u willen voorleggen.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
wa.coll. 


