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In deze brief informeren wij u over het vervolgproces dat wij voor ogen hebben voor het 

‘alertheidsbudget’. Uw Staten hebben deze middelen bij de Begroting 2018 gereserveerd voor 

“opgaves die wij niet nu voorzien maar ongetwijfeld met urgentie op ons af zullen komen”

(amendement 582). Hiervoor is een reserve in overzichten en middelen ingesteld á € 5 mln in 

2018 en 2019 (€10 mln totaal). Dit in afwachting van nader geconcretiseerde voorstellen.

Alertheidsbudget: alerte en gefocuste houding

Het alertheidsbudget biedt onze Provincie de mogelijkheid om nog concreter invulling te geven 

aan een alerte en gefocuste houding. Het feit dat deze middelen bedoeld zijn voor onvoorziene 

opgaves betekent in onze ogen dat een breed scala aan voorstellen in aanmerking kan komen 

voor dekking vanuit het alertheidsbudget. Dat geeft de flexibiliteit die nodig is om in te spelen op 

plotselinge kansen.

Afwegingskader: selectiemethode voor dekkingsvoorstellen aan uw Staten

Om te bepalen welke voorstellen wij willen dekken vanuit het alertheidsbudget gebruiken wij het 

afwegingskader uit tabel 1. Deze criteria vormen een praktisch hulpmiddel om onderbouwd 

keuzes te maken. Voorstellen die een claim leggen op het alertheidsbudget zullen ter vaststelling

aan uw Staten voorgelegd worden, conform uw amendement.

Tabel 1. GS afwegingskader voor dekking uit alertheidsbudget

Wegingscriterium Toelichting

Aansluiting op coalitieakkoord Het betreffende voorstel moet aansluiten, voortbouwen of een 

plus zetten op de doelen uit het coalitieakkoord.
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Urgentie Er moet – naar oordeel van Gedeputeerde Staten – sprake zijn 

van een duidelijke maatschappelijke en/of politieke urgentie.

Regionaal draagvlak Het is van belang dat zowel Provincie Zuid-Holland als de regio 

het voorstel omarmen en steunen.

Financiële dekking Dekking vanuit het alertheidsbudget is alleen opportuun als blijkt 

dat het voorstel niet gedekt kan worden uit bestaande 

programma’s en wanneer GS het niet opportuun achten om 

dekking via de gebruikelijke Planning en Control producten te 

regelen.

Meerwaarde van Provincie 

Zuid-Holland

Dekking vanuit het alertheidsbudget betekent dat tijdelijk iets 

opvangen wordt dat later eventueel in (bestaande) 

programma’s geregeld kan worden. Dekking vanuit het 

alertheidsbudget kan de beslissende helpende hand 

betekenen waar regio’s of andere partners niet zelf (genoeg) 

middelen hebben.

Meerwaarde voor Provincie 

Zuid-Holland

Dekking vanuit het alertheidsbudget kan helpen om de relatie 

met regio’s of andere partners te bestendigen en kan leiden 

tot vervolgafspraken en/of bijdrages van regio’s of andere 

partners.

Tijdig effect Dekking vanuit het alertheidsbudget is vooral opportuun voor 

voorstellen die nog deze coalitieperiode hun effect hebben.

Vervolgproces: besluitrijpe voorstellen leggen wij voor ter besluitvorming

Voorstellen die besluitrijp zijn leggen wij in de loop van 2018 en 2019 ter vaststelling aan u voor.

De voorstellen zullen naar verwachting los van elkaar en in verschillende Statenvergaderingen 

aan de orde komen. Om u voldoende overzicht te blijven bieden zal in de reguliere Planning en 

Control producten een zogenoemde ‘kijklijn’ voor het alertheidsbudget opgenomen worden. 

Hiermee kunt u integraal de voortgang en uitputting van het alertheidsbudget volgen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas F. Vermeulen
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