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G eachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over onze voornemens ten aanzien van de bestuurlijke
jaarcyclus voor het jaar 2021.

Bij de voorbereiding van deze planning hebben wij rekening gehouden met de
ervaringen die wij in 2020 hebben opgedaan. Naast de tijdstippen waarop wij
voorstellen de diverse P&C-documenten te laten verschijnen, stellen wij een wij-
ziging voor aan uw Staten van de wijze waarop de begroting tussentijds ge-
wijzigd kan worden.

Voor 2O21gaan wij uit van een jaarcyclus met daarin de volgende elementen:
- de Jaarstukken 2020 in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Eco-

nomie (FCBE) van 19 mei 2021 en in Provinciale Staten (PS) van 2 juni2O21;
- de Voorjaarsnoïa 2021 inclusief de eerste (financiële) actualisatie 2021 in de

Statencommissie FCBE van 23 juni 2021 en in PS van 7 juli 2021.
Tegelijk met de Voorjaarsnola 2021 staat ook de eerste (financiële) actuali-
satie gepland, met een inhoudelijke en financiële 'tussenstand' van het lo-
pende begrotingsjaar, die aansluit bij het financieel perspectief in de Voor-
jaarsnota 2021. Het ligt in de bedoeling, in deze actualisatie de effecten van
de Meicirculaire van het Provinciefonds mee te nemen, mits de gegevens op
tijd beschikbaar komen;

- de eerste (en enige) inhoudelijke Bestuursrapportage 2021 inclusief de tweede
(financiële) actualisatie 2021 in uw Staten van eind september/begin oktober
2021. Een inhoudelijke (met rapportage in termen van 'rood-oranje-groen') in-
tegrale Bestuursrapportage in september met zowel inhoudelijke als financiële
bijstelling van de begroting verschijnt op een tijdstip dat er iets te rapporteren
valt en ook nog bijgesteld kan worden;
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de Begroting 2022 in uw Staten van begin november 202'1.

De Begroting2022 wordt op het gebruikelijke tijdstip in november gepland,

ook in verband met de verplichte toezending aan toezichthouder het
Ministerie van Bi nnen landse Zaken en Koni n krijksrelaties;
de derde (en tevens laatste) actualisatie van de begroting 2021 met einde-
jaarsprognose in uw Staten van december 2O21.

De slotwijziging van de Begroting202l in december bevat een goede en meer
uitgebreide onderbouwing van de "forecast" voor de Jaarstukken 2022, het
daarin opgenomen resultaat en de eventuele (voor)bestemming via overheve-
lingen en stortingen in reserves.

ln elke Statenvergadering wordt voortaan een begrotingswijziging gepresen-

teerd op basis van de voorstellen die in de betreffende vergadering behandeld
worden.
Uitgangspunt hierbij is dat bij elk Statenstuk waarbij voorstellen gedaan worden
met financiële consequenties voor de begroting, ook meteen een begrotingswij-
ziging moet worden bijgevoegd. Op deze wijze wordt de uitvoering van tussen-

tijdse voorstellen niet belemmerd en wordt de begroting gedurende het jaar zo

actueel mogelijk gehouden.
Op 23 september 2020 heeft de Werkgroep programmabegroting ingestemd met
het voorstel over deze nieuwe werkwijze voor begrotingswijzigingen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris


