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Onderwerp

Van beleidsarme naar beleidsrijke begroting 2020.
Geachte Statenleden,
In deze brief geven wij u een nadere toelichting op de stappen die wij voor ogen hebben om van
een beleidsarme begroting 2020 tot een herziene begroting te komen.
Beleidsarme begroting: beperkt tijd gehad om nieuwe plannen op te nemen
In de begroting 2020 hebben wij toegelicht waarom wij een beleidsarme begroting presenteren.
Twee redenen staan hierbij centraal:
1.

2.

Het college is in september geïnstalleerd maar het begrotingsproces loopt al sinds de
zomer. Daardoor is het slechts beperkt mogelijk geweest om nieuwe ambities van het
college op te nemen in de begroting; zowel het oud-voor-nieuw proces, de inzet van
incidentele middelen en het invulling geven aan de financiële afspraken die we als
coalitie gemaakt hebben.
Het college heeft aangegeven in dialoog met de Staten, inwoners en maatschappelijke
partners de begroting te willen vormgeven. Om dat goed te doen is tijd nodig.

Om de ambities van dit college verder vorm te geven is daarom een herziene begroting nodig. Wij
streven er naar die in maart 2020 te presenteren. Eerdere tijdsindicaties vervallen daarmee.
Richting een aangepaste begroting: politieke en maatschappelijke dialoog wegen mee
Het college wil samen met Provinciale Staten bespreken hoe het coalitieakkoord goede
doorwerking krijgt in de herziene begroting. Wij zijn benieuwd naar de beelden en speerpunten
van alle partijen, zowel oppositie als coalitiepartijen. Het begrotingsdebat op 13 november 2019
beschouwt het college als een goed eerste moment hiervoor. Het college ziet dit debat dan ook
als een algemene beschouwing van het coalitieakkoord. Voor de periode daarna staat het college
open om via een of meerdere technische sessies te discussiëren over vernieuwde formulering
van begrotingsdoelen en bijbehorende indicatoren.

Ons kenmerk

PZH-2019-715073089

Verder haalt het college input op via de maatschappelijke dialoog over het coalitieakkoord. Op 5
november vond een succesvolle bijeenkomst plaats met inwoners en maatschappelijke partners.
Vaak hadden zij hun aandachtspunten eerder ook gedeeld via brieven aan de formateur. Tijdens
de bijeenkomst is waardevolle input op tafel gekomen die wij onder andere meenemen bij de
herziene begroting. Op 12 november is de tweede bijeenkomst.
Tijdspad op hoofdlijnen: aangepaste begroting in maart 2020
Richting de herziene begroting in maart 2020 voorziet het college op hoofdlijnen de volgende
stappen:
November 2019:
13 november 2019:
heden - eind januari 2020:

Maatschappelijke dialoog over coalitieakkoord.
Begrotingsdebat / algemene beschouwing coalitieakkoord.
Een of meerdere technische sessies over nadere uitwerking

januari 2020 – maart 2020:
Maart 2020:

van begrotingsdoelen en indicatoren.
Verwerking van input in herziene begroting 2020.
Aanbieding herziene begroting aan PS.

Tot slot: college gaat aan de slag met alle input
Het college zal met alle input aan de slag gaan om in het voorjaar van 2020 een herziene
begroting aan te bieden. Op deze manier verwachten wij op een evenwichtige wijze tot
begrotingsvoorstellen komen.
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