
Aan:
de leden van provinciale staten
van Drenthe

Assen, 22 september 2003

Geachte leden,

In de commissievergaderingen van begin volgende maand start de behandeling van
de begrotingsvoorstellen 2004 door de staten. De commissievoorzitters hebben mij
gevraagd om ten behoeve van de voorbereidingen door de fracties van deze
commissievergaderingen, enige handreikingen voor de wijze van behandeling te
verstrekken.

Op de commissie-agenda’s staan zowel de Nota van aanbieding met daarbij de
programmabegroting 2004, als de brief van het college van GS d.d. 18 september jl.
(kenmerk 38/4/2003008620) inzake de nadere uitwerking van het collegeprogramma.
De brief van het college moet beschouwd worden als een aanvulling op de
begrotingsstukken en Nota van aanbieding. De voorstellen die in de brief staan,
althans de financiële vertaling ervan, zullen nog moeten worden verwerkt in de
begroting 2004.

Nota van aanbieding en programmabegroting 2004
Dit is de eerste “duale” begroting die de staten voorgelegd krijgen, onderverdeeld in
programma’s. Deze indeling is een eerste stap in de verdere ontwikkeling van een
programmabegroting waarmee de staten hun verschillende taken en rollen adequaat
kunnen invullen. In de inleiding van het statenstuk 2003-82 staat nog even kort
gememoreerd waartoe de programma-opzet dient en hoe tot deze
programmabegroting is gekomen. (In de notitie Dualisering provinciale begroting
2003-54, die door uw staten op 23 april jl. is geaccordeerd, vindt u meer achtergrond
informatie). In de Nota van aanbieding bij deze programmabegroting staan de
voorgestelde intensiveringen voor de diverse programma’s aangegeven.
In de toelichting van het statenstuk staat een overzichtelijk behandelvoorstel voor de
begroting en de Nota van aanbieding in de diverse commissies (welke onderdelen
horen in welke commissie thuis).
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Brief van het college inzake de nadere uitwerking van het collegeprogramma.
De voorstellen in deze brief komen zoals gezegd bovenop de voorstellen die in de
Nota van aanbieding worden gedaan. Verwerking van deze voorstellen in de begroting
2004 vindt later plaats. De financiële vertaling van de voorstellen is alleen voor het
jaar 2004 gegeven. De structurele consequenties voor de begroting, evenals de
ombuigingen die zullen (moeten) worden doorgevoerd, worden bij Voorjaarsnota 2004
bekend gemaakt. Het college wil echter nu alvast de staten in de gelegenheid stellen
een beoordeling te geven van de voorgestelde richting van het provinciale beleid en
daar voor het jaar 2004 concrete stappen in zetten.

Behandeling in de commissies
Beide bovenstaande documenten (de brief en de Nota met begroting) dienen in
samenhang te worden beschouwd.
De behandeling in de commissies dient echter een ander doel dan de behandeling in
de staten. Wellicht ten overvloede wil ik er op wijzen, dat voorkomen moet worden, dat
de commissiebehandeling een generale repetitie van de statenbehandeling wordt. De
Algemene Beschouwingen vinden uitdrukkelijk niet in de statencommissies plaats,
maar in de plenaire staten op 4 en 5 november. Dáár hoort het politieke debat thuis.
De commissiebehandeling is bedoeld ter gedegen voorbereiding van de
statenbehandeling, dus voor:
- het vergaren van nadere informatie, gegevens en achtergronden;
- het verkrijgen van een nadere toelichting op en verduidelijking van de voorstellen

in de programmabegroting van het college;
Daarbij werkt het het meest efficiënt, indien feitelijke informatie en gegevens zoveel
mogelijk via het ambtelijke voortraject worden vergaard.

Behandeling in de plenaire statenvergadering.
Het Presidium is van oordeel, dat de “klassieke” opzet van de Algemene
Beschouwingen en de begrotingsbehandeling de voorkeur verdient. Er zal niet met
een geheel andere opzet worden geëxperimenteerd. Inzet is een interessant
inhoudelijk politiek debat en dat wordt niet gerealiseerd door allerlei
vormvoorschriften. Wel overweegt het Presidium om, voorzover de bijdragen van de
fracties in eerste termijn op schrift zullen worden gezet, deze (kort) tevoren voor
andere fracties beschikbaar te laten zijn (voorzover fracties daarmee akkoord gaan),
zodat in eerste termijn op elkaars inbreng beter kan worden gereageerd. Deze
gedachte wil het Presidium echter nog nader uitwerken.Over het precieze hoe en wat
op 4 en 5 november a.s. zult u nog nader (en tijdig) worden geïnformeerd aan de hand
van een wat meer uitgewerkte agenda dan gewoonlijk.

Ik hoop u tot zover voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er nog vragen leven,
dan hoor ik die graag van u.

Hoogachtend,

Inge M. Rozema, statengriffier


