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Eerste termijn VVD fractie agendapunt 1 memo doelenboom

Woordvoerder: Vincent Janssen

Voorzitter,

De VVD-fractie kan zich vinden in de beide voorstellen die de griffie heeft geformuleerd. Met andere 

woorden, 

1) het loslaten van de koppeling tussen doelenboom en kadernota en 

2) het organiseren van bijeenkomsten.

Wij zijn daar zelfs uitgesproken positief over omdat we daarmee veel meer betrokkenheid onder de 

statenleden krijgen bij de begroting. Het wordt een stuk van de Staten als geheel, zoals het hoort.

We hebben nog één opmerking daarbij. De griffie geeft nu drie smaken (groen, oranje, rood), wij 

willen de kleur ‘blauw’ daar aan toevoegen. Blauw: doelstellingen die gemist worden in de 

gepresenteerde lijst.

Naast de doelen is ook uitgebreid over de indeling van de begrotingsprogramma’s gesproken. We 

hebben met verbazing de reactie van GS gehoord op de punten zoals in de commissiebespreking 

naar voren zijn gebracht t.a.v. de splitsing van het programma bereikbaarheid / mobiliteit. Volgens 

ons was de brede opvatting binnen PS klip-en-klaar en wilde een meerderheid aan fracties de 

programma’s gesplitst hebben. Dan lijkt ons de conclusie helder. We hebben alle argumenten van 

GS tijdens de vergadering gehoord en ook gelezen. En deze hebben onze fractie niet overtuigd. We 

zijn benieuwd of de andere fracties dit ook zo zien. 

Naast dit punt, blijven we moeite houden met het feit dat de meerjarendoelen, die feitelijk de 

vertaling zijn van het coalitieakkoord, niet door de Staten besproken en vastgesteld kunnen 

worden. Het kan zijn dat dit zo in de financiële verordening staat, maar dan zou onze fractie de 

verordening op dit punt aan willen passen. Juist in de meerjarendoelen wordt concreet duidelijk wat 

de provincie wil doen en waar de middelen concreet aan besteed worden. Dat is bij uitstek het 

onderwerp van gesprek dat tijdens een begrotingsvaststelling tussen Statenfracties gevoerd zou 

moeten worden. Graag horen wij van andere fracties een reactie hierop. 


