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Bijlage(n):
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Op 12 maart van dit jaar is de Wet dualisering provinciebestuur in werking getreden.
Ten behoeve van de invoering van het dualisme is in de Kadernota 2003 voor elk jaar, gedurende vier
jaar een bedrag toegekend van 800.000,=.  In dit statenvoorstel wordt verantwoording afgelegd voor
het voor 2003 bestemde budget.
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Besluit van 8 december 2003  houdende verantwoording van het budget dualisering provinciaal
bestuur voor 2003

Provinciale staten van Utrecht;

Besluiten:

In te stemmen met de verantwoording van het budget dualisering provinciaal bestuur voor het jaar
2003.

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

Op 12 maart van dit jaar is de Wet dualisering provinciaal bestuur in werking getreden.
Voor de invoering daarvan is in de Kadernota 2003 voor elk jaar, gedurende vier jaar een budget
toegekend van 800.000,=. Met dit voorstel wordt verklaard hoe dit budget in de begroting van 2003
wordt verantwoord.

Verantwoording:

Budget beschikbaar gesteld via Kadernota 2003              800.000
Bij: besluit PS februari, overheveling formatie van diensten              159.998
Bij: overheveling bijbehorende overhead overheveling formatie diensten 37.550
Sub-totaal 997.548

Af: BTW uit het budget gehaald i.v.m. invoering BTW-Compensatiefonds          31.933

Beschikbaar budget voor dualisering provinciebestuur 965.615

Besteding van het budget ad 965.615:

1. Formatie, loonkosten en bijbehorende overhead:  636.409
2. Vergoeding PS-leden:  28.000
3. Werkbezoeken:  PS 100.000
4. Vergoeding commissieleden niet zijnde statenleden:  20.000
5. Vergoeding fractiewerkzaamheden:  144.576
6. Overige bestuurskosten:  36.630

Nadere toelichting:

1. Formatie

In februari 2003 is het formatieplan van de statengriffie vastgesteld in PS. De nieuwe eenheid bestaat
uit zeven fte. De besteding van de 636.409 is in hoofdlijnen:
Salarissen en bijbehorende kosten 410.782
Voor inhuur extra personeel i.v.m. ziekte etc. 100.000
Voor opleidingen, repro en kantoorautomatisering 41.940
Voor overhead PSD (huisvesting etc.)              28.000
Overige kosten, o.a. arbo, werving en selectie etc. 55.687

2. Vergoeding PS-leden

Doordat de zes gedeputeerden geen deel meer uitmaken van PS, is PS met zes leden uitgebreid.
Hierdoor zijn de kosten van PS vergoedingen met 68.000 toegenomen, waarvan
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40.000 gecompenseerd is via het Provinciefonds. Per saldo komt 28.000 ten laste van het budget
dualisering provinciebestuur.

3. Werkbezoeken PS

In de oude begrotingen was er slechts een gering bedrag uitgetrokken voor werkbezoeken van PS
leden, namelijk  19.609,=. In het kader van de volksvertegenwoordigende- en kaderstellende rol van
PS, worden thans reeds aanzienlijk meer werkbezoeken afgelegd. Een en ander heeft een verstrekte
wederzijdse bewustwording tot gevolg. Enerzijds bij de PS-leden die nadrukkelijker met de burger en
het maatschappelijke middenveld communiceren bij het maken van beleid en het geconfronteerd
worden met de effecten daarvan en anderzijds bij de burger, die meer dan voorheen zich bewust wordt
van hetgeen de provincie doet. Voor de extra werkbezoeken is  100.000,= uitgetrokken.

4. Vergoeding commissieleden, niet zijnde statenleden.

Met name bij de kleine partijen is de mogelijkheid om bij commissievergaderingen partijleden in te
zetten, die geen statenlid zijn. De hiermee verbonden vergoedingen worden geraamd op

20.000,=.

5. Vergoeding fractiewerkzaamheden

Door PS is besloten in het kader van de dualisering om de fractievergoedingen te verhogen, zodat
meer ondersteuning kan worden ingehuurd cq. worden aangenomen. Het verschil tussen de oude- en
de nieuwe regeling bedraagt 144.576,=.

6. Overige kosten bestuur

Voor onvoorziene bestuurskosten, zoals catering PS vergaderingen wordt een bedrag van 36.630,=
uitgetrokken.

voorzitter, mr.  B. Staal

secretaris,                     drs. H.H. Sietsma


