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Bijlage(n): Programmabegroting 2005

Samenvatting
Hierbij wordt u aangeboden de Programmabegroting 2005.

De Programmabegroting 2005 laat - in vergelijking met de Voorjaarsnota - een  gewijzigd financieel beeld
zien. Door bezuinigingen op het provinciefonds zijn er aanzienlijke tekorten ontstaan. In de toelichting
geven wij aan op welke wijze wij deze tekorten willen opvangen. Daarbij willen we conform eerdere af-
spraken het coalitieakkoord zoveel mogelijk overeind houden.

De Programmabegroting begint met een inleidend hoofdstuk, waarin kort de belangrijkste ontwikkelingen
de revue passeren. In hoofdstuk 2, ‘Financieel perspectief’ wordt een bijgesteld en geactualiseerd financieel
beeld gegeven sinds de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2004. In dit hoofdstuk wordt  tevens inge-
gaan op de invulling van de stelpost Nog toe te wijzen middelen.
Hoofdstuk 3 is gewijd aan de programma’s, waarin per programma de hoofdlijnen van het bestaande beleid
te vinden zijn.  Hoofdstuk 4 is opgebouwd uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen. Hier zijn onder an-
dere de voor de provincie belangrijkste risico’s terug te vinden voor zover deze niet of onvoldoende in de
Programmabegroting zijn vertaald. Verder wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de bedrijfsvoering en het
personeels- en organisatiebeleid voor het jaar 2005. De Programmabegroting eindigt met een aantal bijla-
gen met nadere (voornamelijk) financiële informatie.
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Ontwerp-Besluit I

Besluit van  8 november 2004 tot vaststelling van het aantal opcenten.

Provinciale staten van Utrecht,

Op het voorstel van gedeputeerde staten van  7 september 2004, afdeling CS nummer 2004cgc000493i;

Overwegende dat,

- overeenkomstig de in artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet neergelegde berekeningswijze, het ten
hoogste te heffen aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting van
 1 april 2005 t/m 31 maart 2006 is vastgesteld op 99,0;

- het Rijk daarbij de trendmatige verhoging van het maximum aantal te heffen opcenten heeft vastgesteld
op 4,5%;

- de trendmatige verhoging van de provinciale opcenten per 1 april 2005  4,5% bedraagt;

Gelet op artikelen 221, 222 en 228 van de Provinciewet,

Besluiten:

ENIG ARTIKEL

Het te heffen aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting  bedraagt met ingang van
1 april 2005:  71,7 (was 68,6).

Dit aantal is inclusief de extra verhoging met 1,2 opcent, die ingevolge het statenbesluit d.d. 29 oktober
1997 voor de periode van 1 april 1998 tot en met 31 maart 2006 van toepassing is.

voorzitter,

griffier,
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Ontwerp-Besluit II

Besluit van 8 november 2004 tot vaststelling van de Programmabegroting  2005.

Provinciale staten van Utrecht,

Op het voorstel van gedeputeerde staten van  7 september 2004, afdeling CS nummer 2004cgc000493i;

Besluiten:

de als bijlage bij het voorstel gevoegde Programmabegroting 2005, alsmede het daarbij gevoegde Uitvoe-
ringsprogramma Mobiliteitsplan 2005-2009 (UMP 2005-2009), vast te stellen.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting

Aan: Provinciale Staten,

1. INLEIDING

Hierbij wordt u aangeboden de Programmabegroting 2005. Dit is de tweede duale  begroting die wij u
voorleggen in uw huidige zittingsperiode.

Inhoudelijk wijkt de begroting niet veel af van die van vorig jaar. Er zijn duidelijk verbeteringen geboekt
op het gebied van de indicatoren. Echter, het ingeslagen verbetertraject strekt zich uit over een langere ter-
mijn. We hebben een goede stap gemaakt, maar we zijn er nog niet.

Bij de bespreking van het Coalitieakkoord 2003-2007 gaven wij reeds de voorgenomen richting van het
beleid voor de komende jaren aan, en dus ook voor 2005. Hoewel de financiële situatie sindsdien  is veran-
derd zijn we er toch in geslaagd om het Coalitieakkoord vrijwel overeind te houden. We zien zelfs nog
kans om enige voorstellen voor nieuw beleid te doen via de stelpost Nog toe te wijzen middelen.

2. PROGRAMMABEGROTING 2005

In de Programmabegroting 2005 wordt uitgebreid ingegaan op de financiële ontwikkelingen sinds de be-
sluitvorming over de Voorjaarsnota 2004. Een aantal hoofdlijnen en aandachtspunten uit de Programmabe-
groting 2005 vindt u hieronder toegelicht.

a. Financieel beeld 2004-2008
De Programmabegroting 2005 laat een ander financieel beeld zien dan bij de Voorjaarsnota 2004. Het be-
langrijkste verschil is een aanzienlijke korting op het provinciefonds.
De korting op de algemene uitkering provinciefonds bedraagt over de jaren 2005 tot en met 2007 in totaal
€ 8,5 miljoen. Ter dekking hiervan kunnen stellen we de volgende maatregelen voor:

- Nog niet ingevulde ruimte strategische plannen: 3 x € 885.000 = € 2.655.000
- In het coalitie-akkoord is vanaf 2004 jaarlijks € 4 miljoen geraamd voor het Streekplan.
 Hiervan zal in 2004 maar een beperkt deel worden aangewend. Het grootste deel van
 de niet benutte ruimte over 2004 kan vrijvallen € 2.000.000
- Vrijval van een deel van de reserve egalisatie BTW Compensatiefonds € 1.500.000
- Beperking van de storting in de reserve nog te verrichten activiteiten € 2.345.000

Hoewel de korting op het Provinciefonds structureel is, hebben wij niettemin ervoor gekozen deze incidenteel te dek-
ken. Reden daarvoor is dat er bij de begroting vanuit is gegaan dat de middelen voor het coalitieakkoord tenminste
voor een groot deel na 2007 structureel zullen vrijvallen.

b. Opcenten motorrijtuigenbelasting
In overeenstemming met het Coalitieakkoord  stellen wij u voor het aantal te heffen opcenten op de motor-
rijtuigenbelasting met ingang van 01-04-2005 trendmatig te verhogen van  68,6 tot 71,7.

c. Nieuw beleid
De totale omzet van de provincie Utrecht in de Programmabegroting 2004 is ruim  € 308  mln. Hiervan
betreft ruim € 25 mln uitgaven in het kader van nieuw beleid in aansluiting op eerdere besluiten en het Co-
alitie-akkoord 2003-2007.
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In de Voorjaarsnota 2004 is afgesproken om een stelpost nog toe te wijzen middelen in te stellen. De ge-
dachte hierbij was dat,  nu er niet zo makkelijk meer op meevallers gerekend kan worden,  aan de ene kant
er  voldoende flexibiliteit in de begroting moet zijn om in te spelen op relevante gebeurtenissen, actualitei-
ten en onvoorziene omstandigheden en dat aan de andere kant de financiële consequenties van een aantal
wel verwachte ontwikkelingen nog onbekend zijn. Daarnaast is in de voorjaarsnota met name voorzien in
grotere majeure ontwikkelingen en is geen ruimte opgenomen voor kleinere minder omvangrijke beleidsas-
pecten en onvermijdbare uitgaven. Dit laatste kan via de stelpost alsnog gebeuren.

In totaal is voor de stelpost een bedrag opgenomen van € 4.613.000. In de Voorjaarsnota 2004 is aangege-
ven dat dit bedrag drie bronnen kent, te weten een positieve bijstelling van de prognoses, het gebruik van
vrij inzetbare middelen  uit de algemene reserve en de jaarlijks opgenomen post voor nieuw beleid. Het
gaat hier wat de middelen voor nieuw beleid betreft dan alleen om de jaarschijf van 2005 en de structurele
doorwerking daarvan. De middelen die vanaf  de jaren vanaf 2006 jaarlijks vrijkomen zitten dus niet in de
stelpost.

Deze stelpost  is bij de begroting alsnog voor het grootste gedeelte, te weten circa € 3,8 mln, ingevuld met
nieuwe beleidsvoorstellen.

Met de voorgestelde invulling resteert nog een bedrag van bijna  € 800.000. Dit bedrag kan in de loop van
2005 nog ingezet worden voor projecten die weliswaar voorzien zijn, en als zodanig bijvoorbeeld aange-
kondigd in de Voorjaarsnota 2004, maar waarvan we  de financiële consequenties nog niet volledig in
beeld hebben. Hiertoe worden  u aparte voorstellen aangeboden.

d. Begrotingssaldo
De Programmabegroting aanvaard beleid (inclusief onvermijdbare uitgaven) sluit met een negatief saldo
van € 14.937.000. Dit negatieve saldo wordt gedekt door een onttrekking aan de reserves. Hiermee wordt
het saldo uiteindelijk € 0.

e. Agenda 2010
Bij de samenstelling van de vorige programmabegroting is er vanuit gegaan dat jaarlijks € 11.550.000
wordt aangewend ter dekking van de Agenda 2010 , met éénmalig aftrek van € 8.486.000. Nu de uitvoering
van Agenda 2010 veel meer concreet is geworden blijkt het wenselijk om een aantal geplande uitgaven
naar voren te halen. Op het programma hebben we derhalve een herschikking van middelen gerealiseerd
om dit te kunnen verwezenlijken. Deze herschikking krijgt gestalte door in 2005 en 2006 extra middelen
vanuit het structuurfonds voor te financieren die vanaf 2007 weer worden teruggestort. Dit vormt ook de
belangrijkste reden voor het negatieve begrotingssaldo vóór onttrekking aan de reserves. Hierdoor is er
meer beschikbaar aan het begin van de periode en minder aan het eind. Over de periode tot en met 2010
blijven de beschikbare middelen gelijk.

f. Stimuleringsfonds
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2004 is besloten tot de invoering van een Stimuleringsfonds ter
grootte van € 65 miljoen. Het Stimuleringsfonds mag alleen eenmalig worden aangewend voor structuur-
versterkende projecten welke absoluut geen exploitatieve consequenties hebben voor de toekomst. Daar-
naast is het belangrijk dat de projecten inhoudelijk zo nauw mogelijk aansluiten bij het bestaande beleid,
maar wel nadrukkelijk additioneel zijn.

Van het beschikbaar gestelde bedrag van € 65 miljoen dient € 5 miljoen afgetrokken te worden in verband
met de derving van rente-inkomsten in de lopende collegeperiode. Derhalve kan nominaal € 60 miljoen
worden toegewezen. Wij stellen voor om per thema middelen te alloceren en wel als volgt:

a) Versterking Utrechtse economie (bedrijventerreinen en kenniseconomie)    € 10.000.000
b) Investering in duurzame ontwikkelingen (natuur, landschap en milieu) € 15.000.000
c) Stedelijke vernieuwing (inclusief sociale samenhang in stedelijk gebied) € 10.000.000
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d) Cultuurhistorie en behoud erfgoed € 10.000.000
e) Zorg en welzijn € 10.000.000
f) Instelling grondbank ten behoeve van strategisch grondbeleid €   5.000.000

Binnen deze kaders zullen per thema separaat projecten aan u ter becommentariëring en vaststelling wor-
den voorgelegd.

Het Stimuleringsfonds zal afzonderlijk in de balans worden opgenomen. Hiertoe zal de Reserve dekking
Structuurfonds met € 65 miljoen worden verlaagd.

h. Miljoenennota 2005
In deze begroting zijn zoveel mogelijk de gegevens gebruikt, zoals die bekend waren op 1 juli 2004. De
cijfers van de  Miljoenennota  2005 zijn dus niet meegenomen. Zoals besloten bij Bestuur & Middelen -
11/1995 zullen gewijzigde financiële gegevens van na 1 juli worden verwerkt in de halfjaarrapportage van
het komende begrotingsjaar en de komende voorjaarsnota. Aanvullende kortingen op het provinciefonds
zullen, zoals afgesproken in het Coalitieakkoord, vertaald worden in bezuinigingen.

3. BEGROTINGSEVENWICHT EN TOEZICHT

Volgens artikel 207 van de Provinciewet behoeft de provinciale begroting de goedkeuring van de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als naar zijn oordeel de begroting niet in evenwicht is en
blijkens de meerjarenraming niet aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht tot stand zal
worden gebracht. Een begroting verkeert volgens de Minister niet in evenwicht indien structurele lasten
gedekt worden door incidentele baten. In deze begroting worden geen structurele lasten gedekt met inci-
dentele middelen, maar is het omgekeerde eerder het geval. Uit deze hoofde zal er voor  de Minister geen
aanleiding zijn voor preventief toezicht op onze provincie.

Gedeputeerde staten van Utrecht,

voorzitter,        Mr. B. Staal

secretaris,          Drs. H.H. Sietsma


