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MOTXE KADERSTELLING EN DEKKING EXTRA UITGAVEN

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 december 2047,

besprekend het UiWoeringsprogramma 2007-201 1

Constaterende d*l
. het college van GS in het uiWoeringsprograTma2OOT-2OL1 een extra impuls van

75mi| joenwensttegeventenopzichteVanhetco||egeprogft lmma'.
. Provinciale Staten met de vaststelling van de begroting 2008 in het kader van

haar budgetrechì niervan 10 miljoen honoreert c.q' met betrekking tot !9 overige

65 mitjoen niet ;jj il2gOqrotiígsbehandeling' maar in de loop van 2008 de

inhoudelijke en budgettaire afrveging mal!$'
. Oèze extú uitgavé tén OeArage van 1O miljoen wordt gede6 uit het

rekeningovers;hot 2007 en aè eS miljoen vooralsnog onderdeel vormt van de

bestemmi ngreserve dekking Structu u rfonds,
. het college uut óiiituoériig wil geven aan het door de Staten geformuleerde

*Oud voor Nieuw beleid",
o het college van GS de komende maanden de huidige bestemmingsreserves en

voorzieningen kritisch gaat beoordelen,
o het college van GS voo-rstelt om met het uifuoeringsprogramma 2007-2011 alle

kaders voor de f,iérin opgenomen beleidsvoomemens vast te stellen'

Onerwegende datl
. het College van GS de dekking van de in 2008 aan de Sbten voor te leggen

uitgaven ten bedrage van 65 miljoen in principe behooft te vinden in de operatie

"Oud voor Nieuw beleid",
o rìaàSt een revisie van alle bestaande reseryes en voozieningen, met een stofkam

door alle overige uitgaven moet worden gegaan,
o het de verwacfíting É dat het totaal van de7e uitgaven van 65 miljoen uit deze

"Oud voor Nieuw òperatie'gedekt kan worden,
o het principe van "Oud voor Nieuw beleid" niet expliciet is uitgewerkt in het

uooitiggende beslult dan wel in de onderliggende stukken,
. er geen gedegeÀ voorbereiding heeft plaats kunnen vinden op elk van de

atzonderl iJke beleidsvoornemens

Besluiten
. dat de financièn voor de dekking van het aangekondigde beleid met betrekking

tot de 65 miljo;n primair gezocÉt dient te worden uit "Oud voor nieuw beleid',

o indien op nasis ù'n net doior de Staten te accorderen "Oud voor Nieuw beleid' het

niet mogetijk blijùt te zijn de dekking van 6_5 miljoen.te vinden dit bij de afrveging

in 2008 van net ooo. GS aangekondigde beleid te betrekken,
r het college van GS te verzoe[en met een voorstel naar de Staten te komen op

het moment dat duidelijk of het wel of niet mogelijk is de dekking van 65 miljoen

te financieren,
o het document "Uiwoeren met haÉ voor de toekomst" vast te stellen als

algemeen kader voor de huidige collegeperiode, waarbii een nadere vaststelling

van de kaders per beteidsvoomemen door middel van individuele

statenvoorstellen door Provinciale staten zal plaats vinden.
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