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Onderwerp: Overzicht beg roti n gswijzig i ngen Statenvergaderi n g 2 juni 2O21

Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de in de Statenvergadering van 2 juni 202'l geagen-
deerde voorstellen met financiële consequenties voor de Begroting 202'l en de
gevolgen voor de vrije bestedingsruimte, stelpost coronamaatregelen en reserves.

ln de Statenvergadering van 2 juni liggen de volgende twee Statenstukken met
financiële consequenties ter vaststelling voor:

lnvesteringsagenda Plus 2020-2023; Universiteit van het Noorden, Regio-

campus Emmen (Statenstuk 2O21-1);

lT HUB Hoogeveen (Statenstuk 2021-2).

Voor beide Statenstukken geldt dat het reservemutaties betreft binnen de daar-
voor bestemde reserves.

Hieronder geven wij de actuele stand van de vrije bestedingsruimte, de stelpost
coronamaatregelen en de reserves weer.

Stand vrije bestedingsrui mte

Vrije bestedingsruimte na StatenvergadeÍing van 2 juni 2021 2.306144.220.606
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Stand stelpost coronamaatregelen

cotonamaatrêgelen actuele stand van21 aptil2021

ïotaal mutaties stelpost coronamaatregelen

ln de brief van 16 april 2021 'Financiering zestal projecten uit de stelpost corona-
maatregelen' bent u geïnformeerd over het voornemen om € 933.500,-- vanuit de

stelpost coronamaatregelen beschikbaar te stellen voor voorstellen, waarbij een
beroep gedaan kan worden op de stelpost coronamaatregelen. ln de Statenver-
gadering van 7 juli 2021 zal bij de Voorjaarsnota 2021, naast de bijbehorende be-
grotingswijzigingen, ook uw instemming gevraagd worden om het resterende
bedrag van € 671.586,-- terug te laten vloeien naar de Financieringsreserve.

Reservemutaties

Toevoeging Reserve Regio SpeciÍiek Pakkêt

lT HUB Hoogeveen (Statenstuk 2021 -2)

1.125.000

1.125.000

Stelpost coronamaatÍegelen na de ng van

9.713.6959.713.6957.613.695Saldo einde voor mutaties -4-2021

202320222021Reserve ro Pakket 2024 2025

9.7i3.695 | 9.213.695

Nieuw saldo einde jaar na mutaties 8.738.69s
10.838.69s 10.838.69s

1 0.838.695 í0.838.695

Onttrekking Reserve lnvesteÍingsagenda

Universiteit van het Noorden; Regiocampus Emmen
(Statenstuk 2021-1)

@@@

Begrotingswijzigingen Statenvergadering 2 juni 2021
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lnvesteringsagenda Plus 2020-2023: Universiteit van het Noorden, Campus Emmen

en mensen

Beleidsopgave Doelstelling

7.9 lnzicht ge\ên in de 7.9.01 lnzicht in de
ontwikkeling \an resenes ontwikkeling \an resenes
en \oozieningen en roorzieningen
Programma: 9: lnvêsteringsagenda

Rubriek l/S Ecosoort

Baten I Bijdr. \an
res erles

2021

0

2022

0

2023 2024 2025

0 -3.000.000 -3.000.000

Beleidsopgave

9.11 UvhN/Campus
Emmen

Doelstelling

9.'1 1.02 Versterken \an de
beroepsbe\olking en dê
arbeidsmarkt\an de
toekomst

l/S Ecosoort

I Subsidie

Rubriek

Lasten

2021

0

2022

0

2023

0

2024

3.000.000

2025

3.000.000
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3.2 Drenttre is dé MKB- 3.2.03 RSP: Ruimtelijk

Rubrlek

Lasbn

Us'Eco8oort 2021

lSubsidie -1.125.000

2022 2025 2021 2025

00 0 0

lT HUB Hoogeveen (Statenstuk 2021-2)

provincie

BeleidsoWav6

7.9 lnzichtgeven in de
ontwikkeling \€n resenÍes

Economigoh mme

Doêlstelling

73.01 Inzichtin dê
ontwikkeling wn resenes

f/S Ecoooort 2021

I Bljdr. aan 1.125.000
feSefi,eS

2024 2025

Lasten 000 0
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris


