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Inleiding
Voor u ligt de eerste voorjaarsnota. Deze voorjaarsnota komt in de plaats van de kadernota. In tegenstelling tot
de voormalige kadernota is de voorjaarsnota vooral een discussiestuk. In de voorjaarsnota dient enerzijds een
samenhangend inzicht in de actuele stand van zaken rond de beleidsrealisatie en financiële uitkomsten en
anderzijds een doorkijk naar de verwachte ontwikkelingen (zowel beleidsmatig als financieel) te worden
gegeven. Hiermee wordt beoogd u input te leveren voor een eerste politieke gedachtewisseling op hoofdlijnen
van beleid ter voorbereiding van de Programmabegroting 2005. Vanzelfsprekend zullen hierbij ook de financiële
kaders worden betrokken.

In Hoofdstuk 1 geven wij een vergezicht naar beleidsmatige en strategische ontwikkelingen waar wij van
verwachten dat we daar de komende jaren mee te maken zullen krijgen. In Hoofdstuk 3 en 4 blijven we veel
dichter bij huis en geven we concreet aan welke activiteiten we willen ontplooien om ons regulier beleid naar
behoren uit te kunnen voeren.
In Hoofdstuk 3 en 4 wordt ook aangegeven welke extra middelen nodig zijn voor de beschreven activiteiten. De
hiervoor beschikbare middelen zijn aangeduid in hoofdstuk 2 “financieel perspectief”. Dit is een wat globalere
versie van het financieel perspectief zoals u dat in het verleden van ons gewend was.
In hoofdstuk 5 brengen we u op de hoogte van de stand van zaken van de uitvoering van het coalitieakkoord en
dan specifiek over de stelposten zoals die opgenomen zijn in de Programmabegroting 2004.
In hoofdstuk 6 gaan we in op het in te stellen stimuleringsfonds.
Tenslotte wordt één en ander in Hoofdstuk 7 samengevat.
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Ontwerp-besluit

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 13 april 2004, dienst/sector CS, nummer
2004cgc000256i;

Besluiten:

1. de Voorjaarsnota 2004 voor kennisgeving aan te nemen,

2. in te stemmen met de beslispunten a t/m f op pagina 37 van de Voorjaarsnota 2004

voorzitter,

griffier,


