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DATUM 28-4-2021 

AAN FAC 

VAN Johan Dorst 

DOORKIESNUMMER 06 25 77 89 77 

ONDERWERP Behandelwijze Kadernota en Programmabegroting 

 

Beslispunten: 

1. Instemmen met het voorstel Algemene beschouwingen te houden bij de behandeling van de Kadernota. 

Bij de behandeling van de Programmabegroting kunnen de Staten zich concentreren op het houden van 

beschouwingen over de voorgestelde uitwerking van de Kadernota in beleid. 

2. Instemmen met het houden van een pilot in 2022 voor de Kadernota, conform de volgende volgordelijke 

werkwijze: 

o Presentatie door GS van de Kadernota 

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. 

3. Instemmen met het houden van een evaluatie van de gehanteerde behandelwijze van de Kadernota in 

2022. 

4. Instemmen met het houden van Algemene Beschouwingen bij de Kadernota in 2021, conform de 

volgende werkwijze: 

Uíterlijk 28 

mei 14 uur 

Uiterlijke aanlevering Kadernota vanuit GS 

9 juni 

 

15 – 15:30 

 

 

15:30 – 

17:00 

(Technische) infosessie Kadernota 

 

Algemene presentatie 

 

 

Technische vragen per commissie, 3 parallele sessies 

 

Onder voorbehoud instemming GS 

9 juni Indienen technische vragen (schriftelijk) voor FAC, RGW, BEM en M&M 

14 juni 

17:00 uur 

Uiterlijke aanlevering beantwoording technische vragen vanuit GS voor FAC en RGW 

16 juni Behandeling Kadernota in FAC en Commissie RGW  

  

18 juni Uiterlijke aanlevering beantwoording technische vragen vanuit GS voor BEM en M&M 

23 juni Behandeling Kadernota in BEM en M&M(mèt antwoorden op technische vragen) 

30 juni EXTRA PS – overige Statenvoorstellen 

7 juli Algemene Beschouwingen over de Kadernota - in 2 termijnen 

 

Aanleiding: welk probleem lossen we hier mee op? 

In de FAC van 25 november 2020 heeft 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. 
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In de FAC van 13 januari jl. hebben de fracties zich zowel uitgesproken over het verloop vorig jaar als over hoe 

men een en ander zou willen behandelen. Er zijn voorkeuren voor de verschillende alternatieven uitgesproken. 

Daarbij is ook de behandeling van de Kadernota betrokken en gewenste behandelwijze.  

Er bleek statenbreed geen gedeeld beeld te bestaat over de behandelwijze, de meningen liepen uiteen. Daarom 

ontvangt u, rekening houdend met de verschillende meningen, een advies vanuit de Griffie. 

 

 

Waar hebben we het over? 

Om een advies te kunnen geven over de behandelwijze van de Kadernota en de Programmabegroting is het 

wenselijk om de aard van deze P&C producten helder weer te geven. Er bestaan geen vaste definities van. Toch 

kan de aard van een product een aanwijzing zijn voor een behandelwijze Tijdens de evaluatie zijn ook woorden 

gewijd aan de ‘Algemene beschouwingen’; daarom wijd ik ook daar enkele woorden aan. 

 

Kadernota 

Het opstellen van een Kadernota is niet wettelijk verplicht; het woord ‘Kadernota’ komt niet voor in de 

Provinciewet. In de Financiële Verordening van de Provincie Utrecht hebben Provinciale Staten het College de 

opdracht gegeven (behoudends in een verkiezingsjaar) jaarlijks een Kadernota op te stellen.  

“Gedeputeerde Staten bieden voor het zomerreces voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de 

kadernota betrekking heeft aan Provinciale Staten de kadernota ter vaststelling aan, met een voorstel 

voor het beleid en de financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.” 

Daarmee is de Kadernota misschien wel het belangrijkste document binnen de Planning & Control-cyclus. Het is 

het richtinggevende en kaderstellende document van de Staten, waarin de hoofdlijnen voor (nieuw) beleid en de 

financiën voor de komende jaren zijn vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met interne en externe 

ontwikkelingen, bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen en veranderde wet- en regelgeving. In de 

Kadernota doet het College van Gedeputeerde Staten voorstellen voor nieuw beleid op hoofdlijnen voor de 

komende jaren. De keuzes die de Staten met een Kadernota maken, worden door Gedeputeerde Staten 

uitgewerkt in de beleidsmatige en financiële plannen voor het volgend jaar: de Programmabegroting. De 

Kadernota staat daarmee niet op zichzelf, maar is het begin van een nieuwe P&C Cyclus, want wordt gevolgd 

door de Programmabegroting, een of meerdere Voortgangsrapportage(s), een Slotwijziging en de 

Programmarekening.  

 

Programmabegroting 

De Programmabegroting is wettelijk verplicht: 

- Provinciewet art 194 lid 1: “Gedeputeerde staten bieden jaarlijks …provinciale staten een ontwerp aan 

voor de begroting met toelichting van de provincie en een meerjarenraming met toelichting voor ten 

minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren.” 

- Provinciewet art. 195 lid2: “Provinciale staten stellen de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat 

waarvoor zij dient.” Het budgetrecht is aan de Staten. 

Net zoals voor de Jaarrekening dient de Begroting aan allerlei wettelijke voorschriften te voldoen: “De begroting, 

de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, de jaarrekening en het jaarverslag worden ingericht 

overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te geven regels.” Provinciewet art. 190 lid 1. 

Deze zijn voornamelijk beschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 

De Programmabegroting wordt beschreven hoe invulling gegeven gaat worden aan de Kadernota, aan de hand 

van de drie W-vragen: 

1. Wat willen we bereiken? 

2. Wat gaan we daarvoor doen? 

3. Wat mag dat kosten? 

In de begroting worden de ambities en beoogde maatschappelijke effecten, zoals beschreven in de Kadernota, 

vertaald in doelstellingen, prestaties en budgetten. Er kan beargumenteerd worden dat de Programmabegroting 

niet meer dan een uitwerking van de Kadernota is. 

 

Algemene beschouwingen 

Er is geen vaststaande definitie van ‘Algemene beschouwingen’, noch is hier sprake van een wettelijke 

verplichting. Bij de Algemene beschouwingen gaan fracties met elkaar en het College in debat over het beleid van 
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de komende jaren. Het verschil met ‘gewone’ vergaderingen is dat bij de Algemene beschouwingen niet wordt 

gepraat over specifieke voorstellen, maar over het totale beleid, cq de richting die het College voorstelt. 

 

 

Voorstel m.b.t. behandelwijze 

Gezien de aard van de Kadernota leent deze zich bij uitstek voor Algemene beschouwingen. Het ligt voor de 

hand Algemene beschouwingen te houden over de hoofdlijnen voor (nieuw) beleid en de financiën voor de 

komende jaren. De door het College voorgestelde richting staat centraal in de beschouwingen. 

Ook over de Programmabegroting kunnen Algemene beschouwingen worden gehouden, al hebben deze wel een 

ander karakter. Wanneer de Programmabegroting gezien wordt als een uitwerking van de kaders uit de 

Kadernota, zullen de beschouwingen bij de Begroting zich ook meer richten op de wijze van uitwerking (het ‘hoe’), 

zoals die door het College wordt voorgesteld en daarmee minder op de richting van het beleid (het ‘waarheen’). 

 

Beslispunt 1: 

 

 
Instemmen met het voorstel Algemene beschouwingen te houden bij de behandeling van de Kadernota. 
Bij de behandeling van de Programmabegroting kunnen de Staten zich concentreren op het houden van 
beschouwingen over de voorgestelde uitwerking van het beleid. 
 

 

Zoals destijds in het ‘Memo Evaluatie Begrotingsbehandeling’ is aangegeven, zijn er verschillende concrete 

uitwerkingen mogelijk. Ook daar gelden geen wettelijke verplichtingen (anders dan dat de Programmabegroting 

vóór 15 november dient te zijn vastgesteld en verzonden aan het Ministerie van BZK). Door middel van een pilot 

kan uitgeprobeerd op welke wijze de Staten zo goed mogelijk in positie komen. Belangrijke criteria hierbij zijn: 

- PS hebben voldoende tijd voor het statenwerk; 

- PS hebben voldoende kennis over het betreffende onderwerp; 

- PS kennen het beschikbare instrumentarium en de te volgen procedures;  

- er is een heldere rolverdeling qua bevoegdheden tussen PS en GS; 

- de informatievoorziening vanuit GS is op orde. 

 

Beslispunt 2: 

 

 
Voorgesteld wordt om in 2022 de volgende werkwijze (werkwijze B uit voornoemd Memo) bij wijze van 
pilot te proberen: 

- Presentatie door GS van de Kadernota 
- ‘Tafeltjessessies’ voor technische vragen van PS aan ambtenaren. 
- Algemene beschouwingen door PS 
- Behandeling van de Begroting per hoofdstuk in de verschillende commissies 

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

 

Afhankelijk van de te houden evaluatie kan deze werkwijze ook gebruikt worden voor de behandeling van 

Programmabegroting, met dien verstande dat de Algemene Beschouwingen zich dan richten op de uitwerking. 

 

Beslispunt 3: 

 

Instemmen met het houden van een evaluatie van de gehanteerde behandelwijze van de Kadernota in 
2022. 

 

 

 

De concrete uitwerking, c.q. de grenzen van de agenda 

Bovenstaand voorstelt richt zich op 2022. De agenda van 2021 laat een dergelijke behandelwijze niet toe, er zijn 

te weinig weken in de ambtelijke en bestuurlijke planning gereserveerd tussen vaststelling in GS en behandeling 

en vaststelling door PS. Dit geldt zowel voor wat betreft de Kadernota als de Programmabegroting. 
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Onderstaand scenario is dus niet ideaal, maar wel mogelijk. De komende Kadernota is uitgebreider dan te doen 

gebruikelijk, omdat er tevens de ‘midterm-review’ van dit College bijgevoegd wordt en het ‘Scenario financiering 

2025 – 2040’. Voor wat betreft de komende Kadernota wordt de volgende behandelwijze voorgesteld: 

 

Beslispunt 4: 

Instemmen met het houden van Algemene Beschouwingen bij de Kadernota in 2021, conform de volgende 

werkwijze: 

 

Uíterlijk 28 
mei 14 uur 

Uiterlijke aanlevering Kadernota vanuit GS 

9 juni 

 

15 – 15:30 

 

 

15:30 – 

17:00 

(Technische) infosessie Kadernota 

 

Algemene presentatie 

 

 

Technische vragen per commissie, 3 parallelle sessies 

 

Onder voorbehoud instemming GS 

9 juni Indienen technische vragen (schriftelijk) voor FAC, RGW, BEM en M&M 

14 juni 

17:00 uur 

Uiterlijke aanlevering beantwoording technische vragen vanuit GS voor FAC en 

RGW 

16 juni Behandeling Kadernota in FAC en Commissie RGW  

  

18 juni Uiterlijke aanlevering beantwoording technische vragen vanuit GS voor BEM en 

M&M 

23 juni Behandeling Kadernota in BEM en M&M(mèt antwoorden op technische vragen) 

30 juni EXTRA PS – overige Statenvoorstellen 

7 juli Algemene Beschouwingen over de Kadernota - in 2 termijnen 

 

Omdat er meer Statenvoorstellen op de agenda van PS voor het zomerreces staan, zoals de Programmarekening 

2020 en de Voorjaarsnota 2021, is een extra PS op 30 juni sowieso noodzakelijk. Er volgt nog een nadere 

invulling van de conceptagenda voor deze vergaderingen. 

 

 


