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DATUM 10-12-2020 

AAN FAC 

VAN Commissiegriffier – Johan Dorst 

DOORKIESNUMMER 06 25 77 89 77 

ONDERWERP Evaluatie Begrotingsbehandeling 

Gevraagd wordt: 

- input te geven voor een evaluatie van het afgelopen proces van de Begroting. 

- input te geven voor een voorstel over het komende proces rondom de Begroting. 

 

Aanleiding 

In de FAC van 25 november 2020 heeft de heer Janssen van de fractie VVD een verzoek gedaan om de wijze, 

waarop de Programmabegroting 2021 door de Staten is behandeld, te evalueren. Eerder was dit onderwerp in het 

Fractievoorzittersconvent besproken, omdat er onvrede leefde over de gang van zaken. De griffier heeft 

voorgesteld alternatieven voor te leggen met het oog op de Programmabegroting 2022. De nu voorliggende vraag 

naar een evaluatie van het proces wordt gebruikt als basis voor het advies voor alternatieve behandelingswijzen. 

 

Beoogd, gewijzigd en gerealiseerd proces 

Met het oog op de integraliteit van de behandeling en vanwege het gebrek aan vergadertijd in de verschillende 

commissies heeft het Presidium op advies van de griffie besloten tot behandeling van de Begroting in een 

statenbrede commissie van drie uur.  

 

Zoals te doen gebruikelijk zijn er vooraf afspraken gemaakt tussen de ambtelijke organisatie en de 

commissiegriffier over de te hanteren deadlines en termijn m.b.t. de vragen en 1e termijn. In deze periode was de 

afspraak dat de technische vragen èn de 1e termijn van PS en GS schriftelijk werd afgedaan. 

 

Beoogd 

Met betrekking tot de termijnen was de afspraak: 

- 30 september   Verzending SV Programmabegroting 2021 naar PS 

- 14 oktober 9:00 uur  Uiterlijke termijn indienen 1e termijn en technische vragen door GS 

- 19 – 23 oktober   Herfstvakantie 

- 26 oktober   Uiterlijke termijn beantwoording technische vragen en 1e termijn GS 

- 28 oktober   Bespreking in statenbrede commissie: 2e termijn PS en GS 

- 11 november   PS 

 

Gewijzigd 

Op 12 oktober wordt op de groepsapp van het Fractievoorzittersoverleg een gewijzigde planning ‘afgesproken’: 

- 14 oktober 9:00 uur  Uiterlijke termijn indienen technische vragen 

- 26 oktober 9:00 uur  Uiterlijke termijn indienen schriftelijke 1e termijn PS 

- 26 oktober   Beantwoording technische vragen vanuit GS 

- 28 oktober   Bespreking in statenbrede commissie, startend met mondelinge 1e termijn GS 

- 11 november   PS 
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Gerealiseerd 

Uiteindelijk loopt het proces nadien in de praktijk als volgt: 

- 26 oktober 13:46 uur Griffie ontvangt laatste 1e termijn vanuit PS 

- 26 oktober 18:33 uur Verzending antwoorden op technische vragen vanuit GS 

- 28 oktober  Bespreking in statenbrede commissie: 

o VVD doet ordevoorstel tot behandeling per hoofdstuk, voorstel wordt 

door de commissie afgewezen 

o GS geven per gedeputeerde reactie 1e termijn (duur: ruim 2 uur) 

o PS krijgen gelegenheid per fractie voor 2e termijn. 

o Een aantal fracties vroeg in de commissie om een digitale 

motiemarkt; dit bleek in de praktijk, zowel que timing als qua 

techniek, niet mogelijk. 

- 11 november  PS – Bespreking in twee termijnen. 

 

 

Evaluatie 

U wordt gevraagd input te geven voor een evaluatie van het afgelopen proces van de Begroting. Hierbij kunt u 

denken aan aspecten als: 

- De keuze voor behandeling in een statenbrede commissie 

- De wijze van behandeling in de commissie 

- De termijnen die gehanteerd zijn tussen PS en GS 

- De omgang met moties en amendementen 

- De wijze van behandeling in PS 

- …  

 

Alternatieven 

Er zijn vele andere manieren mogelijk, waarop de Begroting behandeld zou kunnen worden, zoals: 

- Variant A 

o Aanbieden door GS van de Programmabegroting 

o ‘Tafeltjesessies’ per Programma om PS in de gelegenheid te stellen technische vragen aan 

ambtenaren te stellen. (Het was overigens de bedoeling om daar in 2020 mee te starten) 

o Behandeling van de Begroting van de respectievelijke Programma’s per commissie 

o Algemene Beschouwingen in PS, bespreken moties en amendementen, waarna besluitvorming 

volgt. 

- Variant B 

o Presentatie door GS van de Programmabegroting 

o ‘Tafeltjessessies’ voor technische vragen van PS aan ambtenaren. 

o Algemene beschouwingen door PS 

o Behandeling van de Begroting per hoofdstuk in de verschillende commissies 

o Bespreking moties en amendementen in PS, waarna besluitvorming volgt. 

- Variant C 

o … 

U wordt gevraagd input te geven voor een voorstel over het komende proces rondom de Begroting.  

 

Out of the box 

Tot nu toe is het in Utrecht de gewoonte om het politieke zwaartepunt van de P&C Cyclus, te weten de Algemene 

Beschouwingen, bij de behandeling van de Programmabegroting te leggen. Er zou ook voor gekozen kunnen 

worden om deze bij de behandeling van de Kadernota (juni / juli) te houden, omdat bij dat product aan GS de 

kaders worden gegeven voor het opstellen van de begroting. Er kan beargumenteerd worden dat de 

Programmabegroting niet meer dan een uitwerking van de Kadernota is en dat de Algemene Beschouwingen 

daarom bij de Kadernota gehouden dienen te worden, zodat ‘bijsturing’ tijdig mogelijk is.  

 

 


