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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Bij de uitwerking van de Voorjaarsnota hebben wij gekozen om een vervolg te geven aan de 
koers die bij onze ambities past, zoals weergegeven in het Uitvoeringsprogramma “Uitvoeren 
met hart voor de toekomst”.  Het geformuleerde uitgangspunt “Slagvaardig samen werken aan 
kwaliteit en duurzaamheid” van het coalitieakkoord is ook uitgangspunt geweest voor de 
Voorjaarsnota. 
 
In de Voorjaarsnota wordt getracht inzichten weer te geven van belangrijke beleidsmatige en 
financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de lopende jaarschijf 2008, de 
totstandkoming van Programmabegroting 2009 en de jaarschijven 2010 en 2011 van de 
meerjarenraming.  
 
Bij het volgen van onze ambitie behoort ook dynamiek. Waar dat nodig is, moet snel 
bijgestuurd kunnen worden. Daarom wordt in de Voorjaarsnota 2008 ingezet op hoofdlijnen. 
Het is de bedoeling elk jaar opnieuw te kijken of we nog op koers liggen en of 
er bijgestuurd kan en moet worden. Binnen de collegiale sfeer die het college voorstaat, 
betekent dit dat er elk jaar een integrale afweging aan de orde is, waarbij GS en PS de kaders 
herijken en bijstellen als dat nodig is. Door dat vervolgens op hoofdlijnen te doen, wordt de 
discussie een politieke discussie die over de Utrechtse samenleving gaat. 
 
“Uitvoeren met hart voor de toekomst”, vanuit deze opvatting presenteert het college u de 
Voorjaarsnota 2008. 
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Voorgeschiedenis 
De Voorjaarsnota vormt een onderdeel van de planning- en controlcyclus en bouwt voort op 
het perspectief zoals dat reeds in beeld was gebracht in het overdrachtsdocument en de laatste 
begrotingswijzigingen in december 2007. 
 
Essentie / samenvatting 
PS worden verzocht de Voorjaarsnota vast te stellen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Realiseren van de planning- en controlcyclus 
 
Financiële consequenties 
De financiële consequenties van de Voorjaarsnota zijn verwerkt in de bijlage van de nota. 
 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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besluit 

Besluit van 23 juni 2008 tot instemming met de Voorjaarsnota 2008 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 mei 2008, afdeling Financiën, nummer 
2008INT220894; 
 
besluiten:  
 
• In te stemmen met de voorjaarsnota met betrekking tot de voorstellen van 2008; 
• In te stemmen met de post 33 (realisatie Uitvoeringsprogramma en Onttrekking reserve 

Uitvoeringsprogramma) 
• De overige voorstellen die genoemd zijn in de voorjaarsnota met betrekking tot 2009 en verder, te 

betrekken bij de betreffende begroting waarbij afweging door PS opnieuw zal plaatsvinden 
• De stelpost 36 volledig te schrappen 
• De stelpost 37 volledig te schrappen 
• De middelen die betrekking hebben op de voorstellen met betrekking tot 2009 (met uitzondering 

van post 33) en verder alsmede de middelen zoals opgenomen in stelposten 36 en 37 aan de 
algemene reserve toe te voegen 

• Voor de begroting van 2009 en verder voor die onderwerpen die zich daarvoor lenen het systeem 
van overprogrammering te hanteren zodat de uitvoering efficiënter, effectiever en sneller kan 
geschieden. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


