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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-615588208 (DOS-2017-

0003933)

Contact

L.P.J.M.T. van den Berg

lpjmt.vanden.berg@pzh.nl

Onderwerp

Versnellen, voorspellen en vertellen, vervolg

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee zij worden geïnformeerd over de 

stand van zaken van de openstaande acties op het gebied van versnellen, voorspellen en 

vertellen;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de brief aan Provinciale Staten, waarmee zij 

worden geïnformeerd over de openstaande acties op het gebied van versnellen, voorspellen 

en vertellen. 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- Brief PS over Versnellen, voorspellen en vertellen, het vervolg. 
- Publiekssamenvatting

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar L.P.J.M.T. van den Berg Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Kenter, IA digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Baljeu, J.N.

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 24 oktober 2017 24 oktober 2017
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1 Toelichting voor het College

Op 6 september 2017 is in de statencommissie Bestuur & Middelen de GS-brief van 23 juni 2017 

besproken waarin GS hebben aangegeven wat zij hebben gedaan, doen en kunnen doen voor 

het verbeteren van het voorspellend vemogen van de begroting. Daarnaast is ook ingegaan op de 

aanpak voor het versnellen van de besteding van gereserveerde middelen en het beter uitleggen 

(m.a.w. vertellen) van het verhaal achter de cijfers. Naar aanleiding van de bespreking van deze 

brief zijn door de gedeputeerde Vermeulen een aantal toezeggingen gedaan. Met de nu 

voorliggende brief informeert GS de Provinciale Staten over deze toezeggingen. 

Financieel en fiscaal kader

Geen opmerkingen 

Juridisch kader

Geen opmerkingen 

2 Proces

Het onderwerp Versnellen, voorspellen en vertellen, is gerelateerd aan het provinciaal planning & 

control instrumentarium. Via dat instrumentarium worden gelden gealloceerd en wordt 

verantwoording afgelegd over het gevoerd beleid en de besteding van toegekende budgetten. 

Met het “versnellen, voorspellen en vertellen” wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan dit P&C 

instrumentarium; de informatie over de status en voortgang van deze kwaliteitsacties wordt 

conform de toezegging bij de Begroting 2018 aan PS aangeboden. 

Eén van de toezeggingen is dat GS samen met PS het thema “versnellen” bespreekt. Van de 

Griffie is vernomen dat dit op 24 januari 2018 zal plaatsvinden. De uitkomsten van dit gesprek en 

de voortgang van andere acties zullen bij de volgende P&C-producten zo veel als mogelijk 

worden geconcretiseerd en uitgewerkt. 

3 Communicatiestrategie

Geen opmerkingen
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