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Onderwerp: Nota financiële ontwikkelingen en financieel beleid 
 

Voorgestelde behandeling: Ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
We leven in onrustige economische tijden waar ook de overheidsfinanciën de gevolgen van 
ondervinden. Er zijn zeer veel (externe en interne) ontwikkelingen gaande, die hun beslag hebben of 
krijgen op de provinciale financiën. Zo hebben we te maken met een economische crisis die de 
komende jaren zal leiden tot lagere inkomsten (provinciefonds, treasury, opcenten 
motorrijtuigenbelasting) en het rijk dat plannen heeft om het provinciefonds drastisch te korten. 
Daarnaast ligt er een ambitieus Coalitieakkoord 2007-2011, wordt er nagedacht over aanvullende 
investeringen om de regionale economie te stimuleren (de Versnellingsagenda) en is door de 
coalitiepartners de wens uitgesproken om in 2011 een vrij besteedbaar vermogen van € 100 mln 
beschikbaar te hebben voor de nieuwe coalitieperiode. Met andere woorden, we krijgen minder 
inkomsten maar willen tegelijkertijd meer uitgeven én sparen. Dit alles legt een grote druk op het 
proces van de integrale afweging van financiële middelen zoals die jaarlijks bij de voorjaarsnota 
plaatsvindt. 
 
Essentie / samenvatting 
In de nota Financiële ontwikkelingen en financieel beleid worden bovengenoemde ontwikkelingen en 
de effecten daarvan op onze begrotingspositie en vermogenspositie beschreven. De nota geeft verder 
een aantal uitgangspunten voor het financiële beleid voor de komende jaren, om hiermee structuur te 
geven aan de jaarlijkse afweging van middelen bij de voorjaarsnota. Deze uitgangspunten zullen 
gehanteerd worden in de concept-voorjaarsnota 2009, zoals die in juni aan u zal worden aangeboden. 
 
Daarnaast wordt in de nota ingegaan op een aantal specifieke onderwerpen van financieel beleid zoals 
die aan u zijn toegezegd. Het betreft de gewenste omvang van het provinciaal vermogen, het beleid ten 
aanzien van onderbestedingen en overprogrammering, treasurybeleid en de overwegingen om af te 
zien van de invoering van de kapitaaldienst. Met deze notitie geven wij invulling aan de volgende 
toezeggingen: 

1. het beleidskader voor onderbestedingen, zoals toegezegd in de statenbrief 2008INT229632 
d.d. 7 oktober 2008 inzake het rapport Onderzoek onderbestedingen van de afdeling 
Financiën; 

2. het kader ten aanzien van de toekomstige gewenste omvang van de “vrij beschikbare 
middelen”, zoals toegezegd in het procesvoorstel Reserves en Voorzieningen (commissie 
BEM 15 december 2008); 

3. de motieven om af te zien van invoering van de kapitaaldienst, zoals toegezegd in het 
procesvoorstel Reserves en Voorzieningen (commissie BEM 15 december 2008); 
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4. het treasurybeleid, zoals eerder toegezegd aan de commissie BEM; 
5. amendement A4 bij de voorjaarsnota 2008 waarin PS besluiten om voor de begroting 2009 en 

verder die onderwerpen die zich ervoor lenen het systeem van overprogrammering te 
hanteren. 

 
Ten aanzien van treasury hebben wij, mede gezien de toegenomen financiële risico’s, een 
kwaliteitsscan laten uitvoeren op ons treasurybeleid en de bijbehorende processen. Dit is aanleiding 
geweest om het treasurybeleid zoals dat op onderdelen in diverse bestaande documenten is vastgelegd, 
samen te voegen en vast te leggen in één notitie. Deze notitie is opgenomen als bijlage 4 van de nota 
Financiële ontwikkelingen en financieel beleid. Het behelst geen nieuw beleid, maar het 
samenbrengen van bestaand beleid ten aanzien van treasury. 
 
Financiële consequenties 
Het is op dit moment zeer onzeker hoe het meerjarige financiële plaatje van de provincie eruit gaat 
zien. Duidelijk is wel dat de inkomsten van de provincie de komende jaren aanzienlijk lager zullen 
uitvallen dan afgelopen jaren. Scherper budgetteren, afwegen en (politieke) keuzes maken worden 
onvermijdelijk.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In de voorjaarsnota 2009 zal voor zover mogelijk een aangepast financieel perspectief worden 
gepresenteerd. Voor wat betreft de ontwikkelingen in het Provinciefonds zal er naar verwachting pas 
in de zomermaanden meer duidelijkheid komen.  
Tevens zal dit jaar de Verordening Interne Zaken op onderdelen worden aangepast en ter vaststelling 
aan u worden voorgelegd. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de nota “Financiële ontwikkelingen en financieel beleid”.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


