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Amendement Voorjaarsnota 2O0g

Provinciale staten van utrecht in vergadering bijeen op.23juni 200g, ter behandelingvan het statenvoorster ps 2oogBEMiz, in ixèie voorlaarsnota 2oog.
Besluiten:

Het besluit te schrappen en te vervangen door:

o In te stemmen met de voorjaarsnota met betrekking tot de voorstellen van 20ogo ln te stemmen met de post 33 (realisatie uitvoeringsprogramma en onftrekkingreserve U itvoeringsprog ramma)
o De overige voorstellen die genoemd zijn in de voorjaarsnota met betrekking tot2009 en verder, te betrekkàn bij oe beire*eno" ó"groting waarbij afiueging doorPS opnieuw zal plaatsvinden
. 

?e stelpost 36 volledig te schrappen.
o De stelpost 37 volledig te schrappen
o De middelen die betrekking hebben op de voorstellen met betrekking tot 200g(met uitzondering van posi33) en verder alsmede de middel"n =à"i, opgenomenin stelposten 36 en 37 aan de argemen" ,"r"r" io" t" voegeno Voor de begroting van 2009 en verder voor die ondenrerpen die zich daarvoorlenen het systeem van overprogrammering te hanteren zodat de uifuoeringefficiènter, effectiever en snellei kan gescÈieOen

Toelichting

Het college heeft een stevige ambitíe neergezet in het uitvoeringsprogrammaUitvoeren met hart voor d{toekomst.

om deze ambitie waar te maken is het.raad zaambij die ondenruerpen die zichdaarvoor lenen (uituoering AVp, sMp.u, etc.l tà werkèn met overprogrammeringomdat het daarmee realistischer wordt de doelen en iesultaten zoals-oió argesprokenzijn, te realiseren. Met behurp van overprogrammering kan immers rèÈninggehouden worden met uitvaf etc. Hierbi;oién"n oÀ rinànciéle kaders, die in totaliteitgelden voor het betreffende ondenruerp, wer in acht g"nor"n te worden.

Bij het volgen van deze ambitie behoort ook dynamiek. Gelet op deze dynamiek ishet raadzaam om niet nu reeg: d" glrde1 to"i" ùú="n 
"rn 

ondenruerpen voor deperiode 2009, 201.0 en.2011. De g"-to"n kunnen néioeste toegewezen worden bij debetreffende begrotingsbehandelirig omdat oaarmàe optimaat in gespeeld kan wordenop de onderwerpen die op dat moirent aan de oroe i[n.
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