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Inleiding 
Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2006 op 15 mei jl. hebt u ingestemd met het instellen van een 
Cofinancieringsfonds. Het fonds omvat voor 2006, 2008, 2009 en 2010 voor elk van deze jaren € 2, 5 
miljoen. Het fonds is bestemd voor cofinanciering van projecten in het kader van het Operationeel 
Programma Landsdeel West EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 2007-2013 en 
voor cofinanciering van projecten in het kader van Pieken in de Delta. Het budget is gereserveerd in 
een beslag op de algemene middelen. Begrotingstechnisch moet hiervoor nog een bestemmingsreserve 
‘Cofinancieringsfonds’ worden ingericht.  
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Besluit 

Besluit van 15 februari 2007 tot het instellen van een bestemmingsreserve ‘Cofinancieringsfonds’ 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 november 2006, sector BMS, nummer 
2006CGC000912i, 
 
Gelet op artikel 193 Provinciewet, 
 
Besluiten:  

1. Een reserve ‘Cofinancieringsfonds’ in te stellen.  
2. De voor 2006, 2008, 2009 en 2010  voor elk van deze jaren beschikbare € 2.5 miljoen ( in 

totaal € 10 miljoen) te storten in de nieuwe reserve ‘Cofinancieringsfonds’. 
 

vice-voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2006 heeft u ingestemd met het instellen van een 
Cofinancieringsfonds. Het fonds is bestemd voor cofinanciering van projecten in het kader van het 
Operationeel Programma Landsdeel West EFRO 2007-2013 en voor cofinanciering van projecten in 
het kader van Pieken in de Delta. 
 
Bestemmingsreserve ‘Cofinancieringsfonds’ 
Doelstelling: Cofinanciering van projecten in het kader van het Operationeel  
 Programma Landsdeel West EFRO 2007-2013 en cofinanciering 
 van projecten in het kader van Pieken in de Delta. Bij projecten 
 in het kader van EFRO wordt voor cofinanciering in eerste instantie 
 een beroep gedaan op derden zoals het rijk, gemeenten, Kamers van  
 Koophandel en de Universiteit. Bij Pieken in de Delta is de  
 Provincie verplicht om van het totale cofinancieringsdeel van een 
 project de helft voor haar rekening te nemen. 
Ingesteld: Besluit van  Provinciale Staten van 5 februari 2007. 
Soort en naam: Het betreft een bestemmingsreserve conform artikel 43, lid 1c, 
 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en 
 Gemeenten (BBV)  
Minimumbedrag: Mag niet negatief worden. 
Maximumbedrag: Vooralsnog € 10 miljoen. 
Saldo per 1 januari 2006: 0 
Toevoegingen: Conform de Voorjaarsnota 2006 voor 2006, 2008, 2009 en 2010 
 voor elk van deze jaren € 2,5 miljoen. 
Onttrekkingen: Het verstrekken van cofinancieringsbijdragen behoeft een 
 juridische grondslag. Daarvoor wordt een Subsidieverordening  
 Cofinancieringsfonds voorbereid. Daarin worden ook de criteria          
 vastgelegd waaraan het verstrekken van cofinancieringsbijdragen 
 wordt getoetst. 
Beschikkingsbevoegdheid: Gedeputeerde Staten; Provinciale Staten besluiten uiteindelijk 
 formeel via de begroting, begrotingswijzigingen en de  
 jaarrekening over toevoegingen en onttrekkingen. 
Rentebijschrijving: Geen. 
Bijzonderheden: Bij EFRO en Pieken in de Delta verschilt de indieningsmethodiek  
 voor projecten. Bij EFRO is gedurende het gehele jaar 
 mogelijk om projecten in te dienen. Bij Pieken in  
 de Delta is sprake van een jaarlijkse indieningstermijn. 

 
Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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