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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-661124781 (DOS-2018-
0004907)

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 813, Versterking uitvoering Vergunningverlening
 

Advies

1 . Vast te stellen het Statenvoorstel behandelvoorstel motie 813, Versterking uitvoering

Vergunningverlening.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over motie 813, Versterking uitvoering

Vergunningverlening.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen

- Motie 813 Wijbenga (D66) Versterking uitvoering Vergunningverlening

- Statenvoorstel - Behandelvoorstel motie 813, Versterking uitvoering Vergunningverlening

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 oktober 2018 
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1 Toelichting voor het College

  

 

Provinciale Staten hebben in de vergadering van 28 juni 2018 motie 813 Versterking uitvoering

Vergunningverlening met algemene stemmen aangenomen. Het behandelvoorstel van deze motie

is in bijgaand Statenvoorstel nader uitgewerkt.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW: € 6.000.000 incidenteel (in te zetten over de jaren 2019-2022) en  

€ 900.000 structureel

Programma: 1 (alleen voor € 700.000 structureel materieel budget)

Financiële risico’s: Gelet op de huidige ontwikkelingen ten aanzien van de

Begroting 2019 is er op dit moment nog geen dekkingsbron voor

de € 6.000.000 incidenteel. Binnen doel 1 .6 is er geen

beschikbare reserve en het aanwenden van de algemene reserve

heeft impact op het begrotingssaldo. Derhalve wordt er een

specifiek besluit aan Provinciale Staten gevraagd.

 

De kosten voor uitvoering van de voorstellen zijn te verdelen in:

· Structurele financiële middelen ten behoeve van versterking van vergunningverlening:

o € 200.000 materieel budget (ZZS dossier)

o € 500.000 materieel budget (versterken vergunningsverlening bij OD’en)

o  2 fte uitbreiding formatie, waarvan de kosten ca  € 200.000 arbeidscapaciteit

bedragen

· Incidentele financiële middelen ten behoeve van digitaliseren van vergunningen:

o € 6.000.000 materieel budget gedurende 4 jaar conform volgende verdeling:

o Jaar 1 : € 2.500.000

o Jaar 2: € 1 .500.000

o Jaar 3: € 1 .500.000

o Jaar 4: €    500.000

 

Dekking van de benodigde structurele financiële middelen à € 900.000 vindt plaats bij de

Begroting 2019.

 

Inzake de benodigde incidentele financiële middelen ten behoeve van digitaliseren van

vergunningen wordt een specifiek besluit van Provinciale Staten gevraagd. De wijze van dekking

kan volgen uit het genomen besluit van Provinciale Staten.

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties voorzien.

2 Proces

 Het behandelvoorstel wordt aan Provinciale Staten aangeboden.
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3 Communicatiestrategie

 Over dit behandelvoorstel wordt niet apart gecommuniceerd.


