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GS-Voorstel


Besluitnummer

PZH-2017-614788391 (DOS-2015-

0000566)

Contact

              

                    

Onderwerp


Extra ambities bij Begroting 2018

Advies

1. Vast te stellen de bijgevoegde GS-brief‘extra ambities bij Begroting 2018’.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting‘extra ambities bij Begroting 2018’.

3. Geheimhouding op te leggen op de besluitpunten 1 en 2 op grond van artikel 55 van de

Provinciewet juncto artikel 10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid Bestuur en op te heffen na open-

baarmaking van de Begroting 2018 door Gedeputeerde Staten.

Besluit GS
Vastgesteld met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om een alinea op te nemen
over het proces dat GS met de Staten willen doorlopen na de vaststelling van de Begroting; in
combinatie met het proces rond ‘Versnellen, voorspellen en vertellen’ en over de botsproef; om
de toelichting over de campus te concretiseren en om aan te geven dat de afgelopen jaren de
financiën op orde zijn gebracht wat mede heeft geleid tot de financiële ruimte. Het advies wordt
aangevuld met de bepaling dat geheimhouding wordt opgelegd en dit wordt bij juridisch kader
toegelicht.

Bijlagen
- GS-brief ‘extra toelichting bij Begroting 2018’
- publiekssamenvatting


                       

                                            

                                                             

                                                           

                                      

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

B- geheimhouding met termijn 10 oktober 2017
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1 Toelichting voor het College

De Begroting 2018 laat zien dat de incidentele financiële ruimte van PZH de komende jaren

groeit. Naast de beleidsrijke voorstellen die al in de Begroting 2018 verwerkt zijn, heeft uw college

zich daarom georiënteerd op extra ambities voor 2018 en 2019. In bijgaande brief wordt PS

hierover geïnformeerd.

Financieel en fiscaal kader

Samen met de beleidsrijke voorstellen die al in de Begroting 2018 zijn verwerkt, komt het totale

pakket aan ambities tot en met 2023 uit op € 65,6 mln. Het pakket bestaat uit de volgende

onderdelen:

- Invulling van moties Provinciale Staten (van Voorjaarsnota 2017): € 27,6 mln.

- Beleidsrijke voorstellen verwerkt in Begroting 2018: € 9,8 mln.

- Extra ambities: € 28,2 mln.

Een ander deel van de groei van de inkomsten uit het provinciefonds (uit de meicirculaire) wordt

voorlopig vrij gehouden om in te kunnen spelen op de uitkomsten van de kabinetsformatie. Voor

2018 en 2019 gaat dit in totaal om € 24 mln aan incidentele middelen. Dit betekent dat er richting

2019 en verder forse ruimte is om samen met de Staten keuzes te maken voor verdere

investeringen. Na besteding van deze middelen resteert deze collegeperiode (t/m 2019) nog een

incidentele ruimte van € 3,5 mln.

Juridisch kader

Aan dit besluit wordt op grond van artikel 55, eerste lid van de Provinciewet geheimhouding

opgelegd aan eenieder die hiervan kennis draagt. De reden is dat Gedeputeerde Staten een groot

belang erbij hebben als eerste kennis te kunnen nemen van de in het besluit opgenomen

informatie. De geheimhouding om deze reden is genoemd in artikel 10, lid 2  onder f Wet

Openbaarheid van bestuur .

2 Proces

De Begroting 2018 is behandeld in het reguliere voorbereidingstraject. Naar aanleiding daarvan

heeft het college zich georiënteerd op extra beleidsrijke ambities. Deze extra ambities zijn

weergegeven in bijgaande brief aan de Staten. Deze brief wordt tegelijkertijd met de Begroting

2018 verstuurd aan de Staten op 11  oktober 2017.

De extra ambities 2B tot en met 2F uit de brief kunnen verwerkt worden bij de Voorjaarsnota

2018. Indien de Staten over deze voorstellen overeenstemming bereiken, hoeft besluitvorming

daar niet noodzakelijkerwijs op te wachten. In de brief geeft het college aan bereid te zijn de

voorstellen voor de Begroting 2018 tijdens de PS-vergadering op de desbetreffende onderdelen

te wijzigen of aan te vullen, zodat hierover meteen bij de Begroting 2018 besluitvorming door PS

kan plaats vinden.

Anders is dit voor de opcenten op de motorrijtuigenbelasting (voorstel 2A uit de brief). Om een

eventuele verlaging daarvan per 1 januari 2018 door te voeren, dient de provincie een nieuw tarief
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vóór 1 december 2017 door middel van een vastgestelde wijziging van de verordening op de

heffing van de opcenten aan de Minister van Financiën  kenbaar te maken. Als er in de Staten

draagvlak is voor dit voorstel, dan moet de verordening direct gewijzigd worden, zodat dit voor 1

december aan de minister kan worden gemeld. Met het oog daarop wordt in de brief aangegeven

dat het college bereid is ter vergadering een daartoe strekkend voorstel aan de Staten voor te

leggen. Een model voor een dergelijk voorstel is als bijlage toegevoegd aan de brief.

3 Communicatiestrategie

Voor de Begroting 2018 loopt al een communicatielijn. De informatie uit deze brief wordt hierin

meegenomen.
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