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Geachte leden van de Commissie BEM, 
Conform de Termijnagenda van de Commissie BEM ontvangt u hierbij een “Procesvoorstel Reserves 
en Voorzieningen” t.b.v. de behandeling in de Commissie BEM van 15 december 2008. U wordt 
verzocht in te stemmen met dit procesvoorstel. 
 
Onderwerp. 
Procesvoorstel Reserves en Voorzieningen 
 
Inleiding. 
Leden van Provinciale Staten en de Commissie BEM hebben de afgelopen periode op diverse 
momenten aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van de provinciale vermogenspositie. Hierbij zijn 
ondermeer de volgende vraagstukken en onderwerpen aan de orde geweest:  

• wat is de omvang van de “vrij beschikbare” vermogenspositie en hoe ontwikkelt deze zich; 
• wat is de toekomstig gewenste omvang van de “vrij beschikbare” vermogenspositie; 
• welke ontwikkelingen zijn van invloed of relevant voor de vermogenspositie; 
• wat zijn de effecten van Stofkam II op de vermogenspositie;  
• wat zijn de overwegingen geweest om af te zien van de invoering van een kapitaaldienst; 
• wat zijn de effecten van bovenstaande aspecten en de gemaakte keuzes n.a.v. Stofkam I voor 

het “Beleidskader Reserves en Voorzieningen”, is herziening aan de orde? 
 

Voorstel. 
Het is de wens van GS om bovenstaande vragen naar behoren te beantwoorden. Daarvoor is het 
noodzakelijk om bovenstaande vragen in samenhang en volgordelijk te beantwoorden. Wij stellen 
derhalve de volgende aanpak voor: 
 
BEM 2 Februari: 
Behandeling van Stofkam II (het “opschonen” en herprioriteren van reserves en voorzieningen). Op 
dat moment verkrijgt u inzicht in de omvang van de “vrij beschikbare middelen”.  
BEM  18 Mei: 
Vaststellen van het kader t.a.v. de toekomstig gewenste (ontwikkeling van de) omvang van “vrij 
beschikbare middelen. Hierbij wordt ingegaan op relevante ontwikkelingen die hierop van invloed zijn 
en wordt ingegaan op de achtergronden om af te zien van de invoering van een kapitaaldienst. 
BEM  22 Juni:
Vaststellen van een geactualiseerd “Beleidskader Reserves en Voorzieningen” waarin de effecten van 
bovenstaande keuzes en de besluitvorming van Stofkam I en II worden vertaald en 
geoperationaliseerd.    
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