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1 RGW SP 10/10/16 3/10/16 Pag 9 van bijstellingen programma’s  
4.1ruim een derde van de beschikbare gelden die 
zijn begroot zijn nog niet uitgevoerd. 
Zie ik dat goed en hoe komt dat?  

Betreft met name het onderdeel Wonen/Binnenstedelijke Ontwikkeling 
binnen Programma 1. Momenteel is voor €5,1 mln aan verplichtingen 
vastgelegd die nog dit jaar zullen worden benut, en naar verwachting 
zal het overige WBO-budget (zo’n ruime 2 mln) nog dit jaar in een 
verplichting worden vastgelegd. Verplichtingen worden evenwel niet 
zichtbaar gemaakt in het financieel overzicht in de Najaarsrapportage. 

 
2 RGW SP 10/10/16 3/10/16 Tabel 2 landelijk gebied we komen geld te kort en 

toch is het verschil op het einde  0 . 
Hoe zit dat nu precies? 
 

Zie laatste regel toelichting onder “analyse bij tabel”. De dekking van de 
lasten komt voor een groot deel uit een reserve, zie ook de begrote 
onttrekking. Deze onttrekking uit de reserve vindt pas aan het einde van 
het jaar plaats, terwijl uitgaven al hebben plaatsgevonden. Door de 
onttrekking aan het einde van het jaar wordt dit weer rechtgetrokken.  

 
3 BEM VVD 10/10/16 3/10/16 Wat zijn de effecten van de september circulaire ( 

begroting /najaarsrapportage). Zijn deze al bekend 
en doorgerekend? 

Over de uitkomsten van de septembercirculaire provinciefonds (en de 
gevolgen hiervan voor de egalisatiereserve) worden de Staten op korte 
termijn per afzonderlijke Statenbrief geïnformeerd. Het beeld van de 
septembercirculaire is positief voor alle jaren. 

 
4 BEM GL 10/10/16 3/10/16 Op pagina 13 blijkt een Rijksbijdrage van 150.000 

euro niet terugbetaald te hoeven worden. Waarvoor 
was dit bedrag bedoeld en waarom is het niet 
uitgegeven? 

De regeling Cultuurparticipatie van de provincie richtte zich op actieve 
deelname op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie, 
volkscultuur, erfgoed en cross-overs hiertussen.  Het betrof een 
regeling over de periode 2009-2012. Bedragen werden bijeengebracht 
door Rijk en provincie( € 603.000 per jaar). Diverse gemeenten hebben 
per jaar een bedrag van € 412.000 per jaar gematcht. Voor een aantal 
gemeenten was geld gereserveerd, maar die hebben daar geen gebruik 
van gemaakt. 

5 BEM CU 10/10/16 3/10/16 Op pag. 5, par. 2.2. Bijstellingen programma's 
worden percentages genoemd:  
Per 31-07 lasten 46% gerealiseerd en 14.7 % van 
de baten.  
Daarnaast is er een prognose voor geheel 2016 
gemaakt, en die is vervolgens weer in cijfers 
uitgedrukt.  
Vraag:    prognose 31-12-2016 percentage 
gerealiseerde lasten, en percentage gerealiseerde 
baten.  
 

      
 Begroting Realisatie  Prognose  
              2016               31-7-2016 %  31-12-2016
 % 
 
lasten  481.852   221.531  46,0%  536.819 
 111% 
baten  -267.758   -39.285  14,7%  -283.443 
 106% 
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 6 MME SP PS 31-
10 

3/10/16 
20:22 

MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmarkt  
Een bedrag van € 200.000 is toegekend om onze 
faciliterende rol als provincie in dit vraagstuk waar 
nodig met financiële middelen te ondersteunen. 
Voor de besteding wordt onder andere gedacht aan 
het leveren van een bijdrage aan een 
arbeidsmarktmonitor voor de provincie Utrecht, 
samen met o.a. EBU en de gemeenten Utrecht en 
Amersfoort. Daarnaast denken we aan het 
ondersteunen van het stimuleringsfonds 
leren/werken, mogelijk bijdragen aan het 
Techniekpact (Pim van den Berg is ambassadeur) 
en andere specifieke projecten op het vlak 
onderwijs-arbeidsmarkt voor (V)MBO. Voor dit jaar 
wordt verwacht dat € 100.000 nodig is.  
Daarnaast loopt een BOB-traject van PS (Beeldvorming 
– Oordeelsvorming – Besluitvorming) over de 
aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt dat naar 
verwachting eind dit jaar zal zijn afgerond. In dit traject 
wordt gekeken naar de aard van het vraagstuk, worden 
feiten en cijfers verzameld en op basis van een analyse 
enkele scenario’s geschetst voor de taak- en rolinvulling 
van de provincie. Afhankelijk van het uiteindelijk 
gekozen scenario zal een investerings-behoefte 
geformuleerd kunnen worden. Eind dit jaar is duidelijk 
welke activiteiten en middelen nodig zijn om onze rol 
goed te kunnen invullen. Voorgesteld wordt om € 
100.000, via de reserve projecten, over te boeken naar 
2017 om invulling te kunnen geven aan de uitkomsten 
van het BOB- traject.  
 
100.000 euro voor verbetering arbeidskansen 
MBO/VMBO . 
Hoeveel voor verbetering arbeidskansen HBO en 
Universitaire studies? 

 

Arbeidskansen HBO-universitair 
Hiervoor is geen specifiek budget beschikbaar.  

 


