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Onderwerp:
Versnellen, voorspellen en vertellen
Publiekssamenvatting:
GS hebben de brief aan Provinciale Staten vastgesteld waarin wordt aangegeven hoe zij in de
toekomst om wil gaan met betrouwbaar prognotiseren en het ontstaan van budgettaire ruimte. PS
hebben hier naar gevraagd bij de bespreking van de Jaarrekening 2016, waarin een
rekeningresultaat van € 38 miljoen is gerapporteerd. De brief bevat een overzicht van de inzet
van GS tot op heden om het voorspellend vermogen te vergroten, en een plan van aanpak voor
het versnellen van de besteding van de budgetten en reserves.
Besluit GS:
1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten met daarin de inzet van het College
met betrekking tot betrouwbaar prognotiseren en effectief inspelen op het ontstaan van
budgettaire ruimte, naar aanleiding van de met PS gevoerde bespreking over de
Jaarrekening 2016.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het besluit Vertellen, versnellen en
voorspellen.
Bijlagen:
1. GS-brief versnellen, voorspellen, vertellen

1/2

PZH-2017-605831236 dd. 20-06-2017

1 Toelichting voor het College
Zie GS-brief.
Financieel en fiscaal kader:
Geen bijzonderheden.
Juridisch kader:
Geen bijzonderheden.

2 Proces
In de brief geven GS aan open te staan voor een gesprek met PS over alle genoemde opties in
de brief. Doel hiervan is gezamenlijk te bespreken wat nodig is. Voor GS is het hierbij van belang
te discussiëren over een provincie die flexibeler opereert én realiseert. GS geven aan dat het
belangrijk is dat hierbij aan de orde komt hoe breed de inhoudelijke en financiële kaders zijn die
PS willen meegeven aan GS om versnelling te realiseren.

3 Communicatiestrategie
Geen bijzonderheden.
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