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Aan Provinciale Staten Datum : 6 november 2012 

 Uw kenmerk : - 

 Ons kenmerk : 80CABA91  

 Contactpersoon : B. de Knegt 

 E-mail : bas.de.knegt 

  @provincie-utrecht.nl 

 Doorkiesnr. : 2119 

 Bijlage(n) : 1 

 

 

 

Onderwerp: Oplegnotitie Najaarsrapportage 2012 en Begroting 2013 

 

Voorgestelde behandeling: Meenemen in de behandeling van de Najaarsrapportage 2012 en de 

Begroting 2013 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

 

Aanleiding 

De Najaarsrapportage 2012 en de Begroting 2013 zijn gebaseerd op de gegevens tot en met 30 juli 

2012. Sindsdien zijn er 3 maanden verstreken en kan er een actueler financieel beeld worden gegeven. 

Ten eerste worden er actuelere financiële bijstellingen voor 2012 aan u gepresenteerd die betrekking 

hebben op de Najaarsrapportage 2012. Tevens is met de septembercirculaire het effect van de 

Miljoenennota 2013 op de uitkering van het Provinciefonds bekend over de periode 2012 tot en met 

2016 bekend. 

 

Voorgeschiedenis 

De statenvoorstellen en de bijbehorende bijlages zijn in de Statencommissies van 22 en 29 oktober 

behandeld. 

 

Essentie / samenvatting: 

Zie financiële consequenties. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Actueler financieel beeld geven voor zowel de Begroting 2013 als de Najaarsrapportage 2012. 

 

Financiële consequenties 

In de bijlage treft u een oplegnotitie aan met de financiële consequenties voor zowel de 

Najaarsrapportage 2012 en de Begroting 2013 van de septembercirculaire op de uitkering van het 

Provinciefonds. Tevens wordt aan u voor de Najaarsrapportage de financiële bijstellingen van 30 juli 

tot en met 31 oktober gegeven die betrekking hebben op 2012. 
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Hiermee presenteren wij u het onderstaande financieel beeld over 2012-216 voor de begrotingssaldi.. 
Begrotingssaldo (x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016 

Najaarsrapportage 2012/Begroting 2013* -1.050 6.204 10.009 11.140 10.418 
Effect septembercirculaire provinciefonds 758 -165 568 422 585 

Begrotingssaldo na septembercirculaire -292 6.039 10.577 11.562 11.003 

Effect financiële bijstellingen 2012 na 30 juli 3.105  - - - 

Begrotingssaldo na financiële bijstellingen 2.813     

*Stand begrotingssaldo 2012 is voor onttrekking aan de algemene reserve 
 

Vervolgprocedure/voortgang 

n.v.t. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze actualisatie en de effecten hiervan op de Begroting 2013 en de 

Najaarsrapportage 2012. Wij verzoeken u om deze actualisatie mee te nemen in de behandeling door 

de Staten van de Najaarsrapportage 2012 en de Begroting 2013. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


