
S T A T E N V O O R S T E L

 
Datum          : 19 september 2006 Nummer PS   : PS2006BEM33 
Dienst/sector          : PSD-PDR Commissie    : BEM 
Registratienummer : 2006PSD000211i Portefeuillehouder : Mr. J.H. Ekkers 

Titel : Instellen bestemmingsreserve DigiDIV – Digitaal Werken 

Inhoudsopgave 
 
Ontwerpbesluit    pag. 3 
 
Toelichting    pag. 5 
 
Bijlage(n):   geen 

Inleiding 
In de statenvergadering van 24 oktober 2005 hebben uw staten ingestemd met het realiseren van het 
project DigiDIV, het digitaliseren van provinciale werkprocessen. Het budget is reeds gereserveerd in 
het beslag op de algemene middelen. Begrotingstechnisch moet hiervoor nog een bestemmingsreserve 
worden ingericht (zie ook toelichting).  
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 13 november 2006 tot het instellen van een bestemmingreserve DigiDIV – Digitaal 
Werken  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 19 september 2006, dienst/sector PSD-PDR, nummer 
2006PSD000211i; 
 
Besluiten:  
1. In te stemmen met het instellen van een reserve ‘DigiDIV- Digitaal Werken’ 
2. De beschikbare € 5 mln uit de algemene middelen over te hevelen naar de nieuwe reserve 

‘DigiDIV – Digitaal Werken’ 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
In de statenvergadering van 24 oktober 2005 hebben uw staten ingestemd met het realiseren van het 
project DigiDIV, het digitaliseren van provinciale werkprocessen. Het budget is reeds gereserveerd in 
het beslag op de algemene middelen. Begrotingstechnisch moet hiervoor nog een bestemmingsreserve 
worden ingericht.  
 

Bestemmingreserve DigiDIV – Digitaal Werken 
Doelstelling: Dit is een nieuwe en tijdelijke bestemmingsreserve ten behoeve van het 

project DigiDIV – Digitaal Werken.  
In dit project worden de processen waarin documentaire 
informatievoorziening een rol speelt gedigitaliseerd. Hierdoor wordt de 
gehele documentaire informatievoorziening elektronisch afgehandeld 
en wordt voorzien in een elektronisch dossier – archief. Tevens wordt 
workflowmanagement gebruikt voor routering, afhandeling en 
overdragen van gegevens van en naar andere systemen binnen de 
provinciale organisatie. 

Ingesteld: PS/besluit van 13 november 2006 
Soort en naam: Het betreft een bestemmingreserve die dient voor de dekking van de 

projectkosten gedurende de looptijd van het project DigiDIV.  
Plafond / streefbedrag: Nog niet bekend 
Minimumbedrag: Mag niet negatief worden 
Maximumbedrag: € 5.000.000 
Saldo per 1 januari 2006: 0 
Toevoegingen: Eenmalige storting reeds beschikbaar gesteld bedrag. Aanvullende 

toevoegingen alleen na specifiek statenvoorstel. 
Onttrekkingen: Werkelijke projectkosten 
Beschikkingsbevoegdheid: Gedeputeerde staten; uiteraard besluiten provinciale staten uiteindelijk 

formeel via begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening over de 
toevoegingen en onttrekkingen. 

Rentebijschrijving: Geen 
Bijzonderheden: Geen 
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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