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Inhoudelijk
Aanleiding

In de nieuwe P&C cyclus is opgenomen dat de kaderbrief via de colleges
van GS doorgeleid wordt aan Provinciale Staten. Op verzoek van de
onlangs opgerichte P&C klankbordgroep uit de AV is afgesproken dat de
kaderbrief ook ter informatie met de AV wordt gedeeld.

Bevoegdheid

IPO Bestuur stelt de begroting vast. Kaderbrief

Wat stellen GS voor?

Kennis te nemen van de informatie.

Toelichting

Deze Kaderbrief biedt een financieel kader ten behoeve van de
voorbereiding van de IPO begroting 2021 en biedt Provinciale Staten de
mogelijkheid om eventuele financiële consequenties tijdig te kunnen
betrekken bij de voorbereiding van de begroting 2021 en de afwegingen die
in dit kader worden gemaakt.
De concept programmabegroting 2021 wordt besproken in de IPO
bestuursvergadering van 25 juni a.s. Besluitvorming over de begroting is
voorzien in de Algemene Vergadering van IPO in oktober 2020.

Kosten en dekking

De verdeelsleutel tussen de provincies is aangepast ten opzichte van 2020.
Het aandeel van de provincie Zeeland in 2021 stijgt daardoor met circa
€ 233.000 stijgen. Na vaststelling in het IPO Bestuur en AV wordt dit
betrokken bij de provinciale Najaarsnota als begrotingswijziging voor 2021.
Wanneer de beleidsintensiveringen voor een totaal van maximaal € 2
miljoen uit de Kaderbrief worden meegenomen in de definitieve begroting
2021 van IPO/BIJ12, dan wordt van Zeeland aanvullend maximaal
€ 134.800 extra gevraagd (6,74%, van het totaal).

Overige informatie

De brief wordt ter kennisneming geagendeerd.

