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Bijlage(n):  Programmabegroting 2008 plus erratum 
 
Samenvatting 
Hierbij wordt u aangeboden de Programmabegroting 2008. Inhoudelijk wijkt de begroting niet veel af van 
die van vorig jaar, er zijn enkele kleine wijzigingen. In deze programmabegroting is alleen het bestaande 
beleid opgenomen. Nieuw beleid, zoals uitgewerkt in het collegeprogramma, is nog buiten deze begroting 
gehouden om u zodoende transparantie te bieden t.a.v. bestaand en nieuw beleid en u in staat te stellen 
hierover een goede afweging te maken. Na vaststelling van het collegeprogramma worden de financiële 
consequenties van het collegeprogramma, plus eventuele amendementen, door middel van een begrotings-
wijziging in de begroting 2008 opgenomen. De bedoeling is om deze begrotingswijziging in de december-
vergadering vast te stellen. 
 
In de programmabegroting 2008 resteert een saldo van € 21,5 miljoen aan beschikbare middelen, 
voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de stelpost “Nog toe te wijzen middelen”. Van dit 
bedrag is 19,4 miljoen nodig voor uitvoering van nieuw beleid op basis van het collegeprogramma. 
 
In de begroting zijn de opmerkingen van de Randstedelijke Rekenkamer, de controlerende accountant en 
BZK, mede door middel van bijgevoegd erratum, verwerkt. Financiële consequenties n.a.v. van de 
miljoenennota zullen conform afspraak via de reguliere P&C cyclus worden verwerkt. Omtrent mogelijke 
financiële consequenties uit het bestuursakkoord wordt u separaat geïnformeerd.   
 
Voorgesteld wordt de programmabegroting 2008 vast te stellen. 
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Besluit I 
 

Besluit van 5 november 2007 tot vaststelling van het aantal opcenten. 
 
Provinciale staten van Utrecht, 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van  17 juli 2007, afdeling CS nummer 2007CGC549i;

Overwegende dat,  
 
- overeenkomstig de in artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet neergelegde berekeningswijze, het ten 
hoogste te heffen aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting van  1 april 2008 t/m 31 
maart 2009 is vastgesteld op 107,9; 

- het Rijk daarbij de trendmatige verhoging van het maximum aantal te heffen opcenten heeft vastgesteld 
op 2,8%; 
 
- de verhoging van de provinciale opcenten per 1 april 2008  1,25% bedraagt; 
 

Gelet op artikelen 221, 222 en 228 van de Provinciewet, 
 
Besluiten: 
 
ENIG ARTIKEL 
 
Het te heffen aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting bedraagt met ingang van 
1 april 2008:  72,6% (momenteel bedraagt het aantal opcenten 71,7%). 
 

voorzitter,      R.C. Robbertsen 
 

griffier,          L.C.A.W. Graafhuis 
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Besluit II  
 

Besluit van 5 november 2007 tot vaststelling van de Programmabegroting 2008 
 
Provinciale staten van Utrecht, 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 17 juli 2007, afdeling CS nummer 2007CGC549i;

Besluiten: 
 
de als bijlage bij het voorstel gevoegde Programmabegroting 2008, en waarbij het vermelde begrotingssal-
do van 2008 ad € 21.523.000 toegevoegd wordt aan de stelpost nog toe te wijzen middelen  
vast te stellen. 
 

voorzitter,  
 

griffier, 
 


