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Onderwerp: Wijziging procesgang begrotingswijzigingen 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 

Aanleiding 
De tijd tussen het ambtelijk opstellen van een voorstel met bijbehorende Statenbrief tot en met 
de autorisatie door Provinciale Staten van de begrotingswijziging zodat de ambtelijke 
organisatie verplichtingen kan aangaan dan wel uitgaven kan doen is onnodig lang. 
 
Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat Provinciale Staten niet alleen het Statenvoorstel 
dienen goed te keuren, maar ook de daarop volgende verzamel begrotingswijziging. In deze 
verzamel begrotingswijziging zijn alle financiële consequenties van de door Provinciale 
Staten vastgestelde Statenvoorstellen gerecapituleerd. 
Eerst na vaststelling van deze verzamel begrotingswijziging kunnen verplichtingen worden 
aangegaan of uitgaven op een (begrotings-) rechtmatige wijze worden gedaan. 
 
Voorstel 
Voorgesteld wordt om de procesgang zodanig te wijzigen door te besluiten dat het door 
Provinciale Staten vaststellen van het statenvoorstel voldoende is voor het starten van de 
uitvoering van de in het statenvoorstel aangegeven activiteiten.  
Randvoorwaarde is dat in het statenvoorstel niet alleen de omvang van de extra benodigde 
middelen duidelijk is, maar ook de dekkingsbron (stelpost, reserve etc.). Dit zelfde geldt voor 
de omgekeerde situatie waar voorgesteld wordt om budgetten af te ramen. Daar dient de 
bestemmingsbron ondubbelzinnig in het voorstel te zijn opgenomen. 
 
Dit biedt ook de mogelijkheid om amendering van bijvoorbeeld de programmabegroting 
gelijk financieel te verwerken zodat er in ieder geval geen financieel technische 
belemmeringen zijn om tot uitvoering van het amendement over te gaan. 
 



Periodiek zal de verzamel begrotingswijziging nog wel worden opgesteld, maar deze zal 
slechts ter kennisneming aan Provinciale Staten worden toegezonden, en niet meer ter 
vaststelling. Provinciale Staten houden hiermee inzicht in de totale omvang van de financiële 
consequenties van alle in de afgelopen periode vastgestelde statenvoorstellen. 
 

Achtergrond/eerdere besluiten 
-

Vervolgprocedure/voortgang 
Na goedkeuring van dit voorstel tot proceswijziging door Provinciale Staten zullen verzamel 
begrotingswijzigingen voortaan ter kennisneming worden aangeboden.  
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De voorzitter, R.C. Robbertsen 
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