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Zerobased heroverwegen in kader van opstelling provinciale begroting
2017 en volgende jaren

Bevoegdheid

GS voor de voorbereiding en PS voor de in november 2016 vast te
stellen provinciale begroting met meerjarenperspectief

Wat stellen GS voor?

Gelegenheid geven voor het geven van overwegingen op hoofdlijnen en
richting te duiden voor het totaal van de provinciale taken en ambities.

Argumenten

Principe van zerobased budgetting is dat alles opnieuw gewogen wordt.
Het project is opgedeeld in drie verschillende fases:
1. Basisbegroting met min of meer vastliggend deel van de begroting. In
bijlage 1 'Basisbegroting zerobased heroverweging. Voorstellen en
afwegingen' worden verschillende voorstellen (rood gearceerd) van
GS voorgelegd;
2. Ambities worden globaal beschreven (bijlage 2). Daarna worden
bestuurlijke heroverwegingen gemaakt en op basis daarvan worden
budgetten toegedeeld;
3. Actualisering van de financiële techniek, financieel beleid en de
begrotingsindeling. (In de brief met bijlagen wordt op deze fase niet
inhoudelijk ingegaan; dat volgt in de Voorjaarsnota).
Uitgaande van de voorstellen van GS is er in de periode 2017 tot en met
2019 € 85 miljoen beschikbaar voor de ambities.
De ambities van de provincie zijn conform Kompas 2020 ingedeeld naar
de verschillende kerntaken van de provincie.
Uitvoering op minimumniveau van alle ambities kost in de periode 2017
tot en met 2019 €121 miljoen. De maximumvariant € 204 miljoen.
Extra kosten bovenop de al beschikbaar gestelde middelen voor lopende
projecten als Waterdunen, Sloeweg en Tractaatweg zijn niet opgenomen
in de ambities.
Een deel van de opgenomen ambities wordt gekoppeld aan:





Concrete acties coalitieakkoord Krachten Bundelen;
(co-financiering) Europa;
Organsiatie-ontwikkeling

Doelen en effecten

Zerobased heroverwegen leidt tot een (heroverwogen) provinciale
begroting 2017 met meerjarenperspectief.

Uitvoering

Procedure ziet er als volgt uit:
 17 maart 2016 commissie Bestuur;
 13 mei 2016 behandeling Voorjaarsnota in commissie. In de
Voorjaarsnota zijn, naast de gebruikelijk onderwerpen, de kaders van
de drie verschillende fases van de zerobased heroverweging
opgenomen;
 3 juni 2016 behandeling Voorjaarsnota in PS;
 14 oktober 2016 behandeling begroting 2017, waarin de zerobased
heroverweging is uitgewerkt, in gezamenlijke commissievergadering;
 4 november 2016 behandeling begroting 2017

