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Middelburg, 29 september 2020

Geachte voorzitter,

Hierbij bieden wij u het statenvoorstel Begroting 2021 en het statenvoorstel Najaarsnota 2020 aan.
Samen met u hebben wij strategische opgaven benoemd, en die, net als de uitvoeringsprogramma’s in
het coalitieakkoord verwerkt. Dat is het kader van waaruit we werken. Bij de opgaven gaat het om het
vinden van oplossingen voor grote vraagstukken die op ons afkomen, waar we samen met anderen een
antwoord op zullen moeten geven. In de uitvoeringsprogramma’s ligt het accent op de uitvoering van
projecten die voortkomen uit de opgaven, en om de voortzetting van de inhoudelijke lijnen die de
afgelopen jaren in gang zijn gezet. Mede door structureel herstel van de weeffout in het provinciefonds
hebben we in de voorjaarsnota 2020 voorstellen kunnen doen om tot verdere intensivering van het
ingezette beleid te komen.
De begroting 2021 is de directe doorvertaling van de voorjaarsnota 2020. In navolging van het besluit uit
de voorjaarsnota zijn de programma’s in deze begroting ingedeeld op basis van de
uitvoeringsprogramma’s. In de begroting is een vertaaltabel opgenomen waarin de substantiële
wijzigingen in de begrotingsopbouw zijn te herleiden naar de begroting 2020.
Met ondersteuning van een extern adviseur hebben we stappen gezet om wederom tot een verdere
concretisering van de (doelstellingen in de) begroting te komen. Het concretiseren van de begroting is
een proces dat stap-voor-stap wordt doorlopen, zodat het ook in toekomstige begrotingen onze aandacht
krijgt.
In de voorjaarsnota hebben wij ook een aantal ontwikkelingen aangekondigd die op een later moment
een besluit vergen. In de najaarsnota 2020 doen we hier voorstellen voor. Die leidt daarom tot de eerste
inhoudelijke bijstelling van de begroting 2021. Daarom kunnen de begroting 2021 en de najaarsnota 2020
niet los van elkaar worden gezien: samen vormen die het vertrekpunt voor het begrotingsjaar 2021.
Daarnaast hebben wij in de najaarsnota de (geactualiseerde) ontwikkelingen voor de lopende begroting
2020 verwerkt waarover wij u eerder in de tussentijdse zomerbrief 2020 hebben geïnformeerd.
In de najaarsnota 2020 geven wij invulling aan motie 3 uit de Statenvergadering van 29 mei 2020, inzake
de toekenning van formatie voor de bestrijding van ondermijning. Daarmee beschouwen wij deze motie
als afgedaan.
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Gezien de samenhang van de begroting 2021 en najaarsnota 2020 geven wij u daarom in overweging om
deze stukken in gezamenlijkheid te behandelen in de auditcommissie van 30 oktober 2020 en de
Statenvergadering van 13 november 2020.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlagen: div.
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