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Onderwerp

Vervolg invulling alertheidsbudget

Publiekssamenvatting

In deze brief worden Provinciale Staten (PS) geïnformeerd over de aanpak van het zogenaamde 

‘alertheidsbudget’. In de Begroting 2018 is hiervoor zowel in 2018 als 2019 € 5 mln euro 

gereserveerd (€ 10 mln totaal). Om te bepalen of voorstellen gedekt kunnen worden uit het 

alertheidsbudget hanteren Gedeputeerde Staten (GS) een afwegingskader. Dat sturen zij in deze 

brief ter informatie naar PS. Voorstellen die GS willen dekken uit het alertheidsbudget zullen in de 

loop van 2018 en 2019 ter vaststelling voorgelegd worden aan PS. De criteria die GS hanteren 

zijn: aansluiting op coalitieakkoord, urgentie, regionaal draagvlak, financiële dekking, meerwaarde 

van Provincie Zuid-Holland (PZH), meerwaarde voor PZH en tot slot tijdig effect. In de GS-brief

zijn de criteria van het afwegingskader toegelicht.

Advies

1. Vast te stellen de GS-brief aan PS over het Vervolg invulling alertheidsbudget.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Vervolg invulling alertheidsbudget.

Besluit GS
vastgesteld conform advies

Bijlagen
- GS-brief Vervolg invulling alertheidsbudget.
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1 Toelichting voor het College

Zie GS-brief.

Financieel en fiscaal kader

Het alertheidsbudget is door PS per amendement (582) ingesteld bij vaststelling van de Begroting 

2018. 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.

Juridisch kader

Het afwegingskader is bedoeld als intern instrument voor GS om te bepalen of een project vanuit 

het alertheidsbudget gedekt kan worden. Daarmee gaat er van het afwegingskader externe 

werking uit zolang het alertheidsbudget er is (2018 en 2019). Hier zijn echter geen juridische en 

financiële risico’s aan verbonden. Het gaat immers niet om de vraag óf PZH een bijdrage doet 

aan een project maar ‘slechts’ om de vraag of GS vinden dat dekking uit het alertheidsbudget 

opportuun is. Voor het beantwoorden van die vraag biedt het afwegingskader voldoende politiek-

bestuurlijke keuzeruimte. Dit blijkt het duidelijkst bij het criterium ‘urgentie’, waarbij het oordeel 

van GS leidend is.

2 Proces

Voorstellen die in het kader van het alertheidsbudget gedaan worden, zullen in de loop van 2018 

en 2019 apart ter vaststelling aan Provinciale Staten worden voorgelegd, conform amendement 

582. Zie ook de GS-brief.

Een eerste inventarisatie in de organisatie van ideeën voor het alertheidsbudget leert dat 

regelmatig de vraag speelt hoe sector overstijgende voorstellen financieel gedekt kunnen worden. 

Naar verwachting zal deze vraag ook in GS aan de orde komen, bijvoorbeeld naar aanleiding van 

gebiedsgericht werken. Deze bredere discussie is belangrijk maar hoeft nu niet belemmerend te 

werken t.a.v. de mogelijkheden die het alertheidsbudget biedt om ad hoc alert en gefocust in te 

spelen op kansen.

3 Communicatiestrategie

Naast de publiekssamenvatting geen andere communicatie-uitingen.
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