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Inleiding 
Voor u ligt de derde en laatste voorjaarsnota in deze collegeperiode.  Met de voorjaarsnota wordt beoogd U input 
te leveren voor een eerste politieke gedachtewisseling op hoofdlijnen van beleid ter voorbereiding van de 
Programmabegroting 2007. Vanzelfsprekend worden hierbij ook de financiële kaders betrokken.  
 
Echt fundamentele beleidsontwikkelingen zijn er niet. Vorig jaar is immers door u het aanvullende beleid voor 
de twee laatste jaren van deze coalitieperiode vastgesteld. Wel zijn er een aantal onzekerheden en bestuurlijke 
ontwikkelingen.  
Het accent blijft wederom op de uitvoering. Hiervoor zijn nieuwe middelen beschikbaar. Het financieel 
perspectief voor de komende jaren is positief. Inclusief incidentele middelen is er voor 2006 een bedrag 
beschikbaar van ruim € 16 miljoen. Hiervoor worden in deze nota projectvoorstellen gedaan. 
Voor 2007 is een bedrag van € 5,2 miljoen nog te besteden waarvoor eveneens voorstellen worden gedaan. In 
deze voorjaarsnota is zo min mogelijk een beslag gelegd op financiële middelen vanaf 2008, zodat de 
coalitieonderhandelaars en vervolgens de nieuwe Staten na de statenverkiezing zo veel mogelijk ruimte hebben 
om tot eigen afwegingen te komen. 
De inzet van het Eigen Vermogen zal via een apart discussiestuk worden ingebracht. In de Voorjaarsnota wordt 
hier wel melding van gemaakt. 
Verdere aandachtspunten in de Voorjaarsnota betreffen risicomanagement en de invoering van de kapitaaldienst. 
 
In hoofdstuk 5 is een korte (financiële) samenvatting en afweging opgenomen. 
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Besluit 

Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 21 maart 2006, dienst/sector CS, nummer 
2006cgc000222i; 
 
Besluiten:  
 

1. de Voorjaarsnota 2006 voor kennisgeving aan te nemen, 
 
2. in te stemmen met de voorstellen zoals samengevat in Hoofdstuk 5 op pagina 32. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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