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lmendement BIB0B en Huis aan Huis in Rlaats uan externe reuosentatieÍosten

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 4 november 2013, ter bespreking van het Statenvoorstel

Programma begroting 2014,

Gehoord de beraadslagingen,

Besluiten:

¡ Beslispunt 1 van het statenvoorstel Programmabegroting 20L4 als volgt aan te vullen: ",met

uitzondering van het bestedingsvoorstel voor de in programma's gevonden structurele vrije

ruimte van€477.OO0."

¡ Een nieuw beslispunt 2 in te voegen, luidende: "De kosten voor de publicaties in de huis-aan-

huisbladen, ten bedrage van € 195.000 tot en met 2015, en het structurele tekort op de wet
BIBOB, ten bedrage van € 126.000 structueel, op te vangen binnen het programma Bestuur

en Middelen, programmaonderdeel strategische en bestuurlijke zaken en de binnen het

programma Bestuur en Middelen gevonden structurele vrije ruimte."
¡ Een nieuw beslispunt 3 in te voegen, luidende: "De gevonden vrije ru¡mte binnen het

programma Economische Zaken en Recreatie, ten bedrage van € 250.000 incidenteel, op te

nemen in een reserve om knelpunten op te vangen van de mogelijke opheffing van de

Recreatiescha ppen."

r Een nieuw beslispunt 4 in te voegen, luidende: "De resterende gevonden structurele ruimte

in de programma's vrij te laten vallen in de algemene middelen."

o De overige oorspronkelijke beslispunten te hernummeren als 5 en 6,

¡ GS op te dragen de programmabegroting2Ol.4 en alle andere ter zake doende documenten

aan te passen overeenkomstig de hierboven geformuleerde beslispunten.

Toelichting

Kosten voor uitvoering van de wet BIBOB en provinciale publicaties in huis-aan-huisbladen horen bij

uitstek thuis in het programma Bestuur en Middelen. Met een taakstelling van2%o op het budget

Strategische en Bestuurlijke zaken, dat voor 2OL4 € 13.758.000 bedraagt, zouden de benodigde

middelen al gedekt zijn.

Voor de invulling van deze ombuiging zou het college als eerste kunnen denken aan een halvering

van het externe representatiebudget, dat nu € 105.000 perjaar bedraagt.

Verder lijkt het de indieners verstandig een buffer te hebben om eventuele knelpunten als gevolg

van de mogelijke opheffing van de recreatieschappen op te kunnen vangen.
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