
Erratum Programmabegroting 2021 
 

In de Programmabegroting 2021 zijn in programma 9 Bestuur, op pagina 166, niet de juiste 
toelichtingen onder het beleidsdoel 9.1 en het meerjarendoel 9.1.1 opgenomen. In de technische 
vragen was dit ook opgemerkt door de fracties van VVD en D66. 

Via dit erratum ontvangt u de juiste toelichtingen op het beleidsdoel 9.1 en (alle) meerjarendoelen 
9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3. 

Na besluitvorming door PS op 11 november 2020 over de programmabegroting 2021 en de 
indicatoren voor de begroting 2021 ontvangt u een aangepaste versie van de programmabegroting 
2021. Hierin zijn de indicatoren opgenomen en de toelichtingen uit dit erratum. Tevens wordt de 
digitale versie van de programmabegroting 2021 ook aangepast.     

 

9.1 Het provinciebestuur is sterk en duidelijk 
Toelichting op beleidsdoel 
Provinciale Staten positioneren zich meer vooraan in de beleidsprocessen.  

 

9.1.1 De positie van PS is sterker en duidelijker 
 

Toelichting op meerjarendoel 
Uit onderzoek in het najaar van 2020 is gebleken, dat Provinciale Staten behoefte hebben aan 
versterking van hun ondersteuning. Dit betreft de ondersteuning door de fractiemedewerkers en door 
de griffie. De resultaten van dit onderzoek en de daar op volgende besluitvorming door de Staten 
zullen naar verwachting leiden tot uitbreiding van en organisatie-aanpassingen binnen de griffie en 
versterking van de fractieondersteuning. De beschikbaar gestelde middelen worden daarvoor ingezet. 
De al eerder gestarte digitaliseringsslag komt in 2021 tot een afronding met het volledig geschikt 
maken van Statenzaal (inclusief digitaal stemmen) en Commissiekamer (mogelijk maken van live-
streamen). Het traject ‘Provinciale Utrechtse Bondgenoten’, dat een verbetering in de onderlinge 
samenwerking tussen PS, GS en ambtelijke organisatie beoogt, is door Corona in 2020 niet doorlopen 
zoals gepland, maar wordt in 2021 met nieuw elan voortgezet. 

De stikstofproblematiek, woningbouw, het vaststellen van de Omgevingsvisie, het Programma 
Recreatie en Toerisme, de verdere stroomlijning van het financiële proces en de Regionale 
Energiestrategieën zijn inhoudelijke dossiers die van de Staten in 2021 veel aandacht zullen vragen.   

Beoogd resultaat 2021 

• Digitalisering Statenzaal en Commissiekamer afronden. 
• Traject Utrechtse Bondgenoten een nieuwe impuls geven. 
• Op basis van het in 2020 uitgevoerde behoefteonderzoek optimaliseren van de ondersteuning 

van PS. 
• Kennis van en betrokkenheid bij de provinciale politiek vergroten, zodat inwoners en 

vertegenwoordigers van organisaties Provinciale Staten weten te vinden en te benutten. 
Onder meer door middel van het ontwikkelen van videomateriaal, duidelijke communicatie 
vanuit de Staten over de Omgevingsvisie en de uitreiking van de Bakhuis-Wolters-
onderscheiding. 

  



9.1.2 De uitvoering van de rijkstaken (CvdK) is van betere kwaliteit 
 

Toelichting op meerjarendoel 
De commissaris van de Koning besteedt in 2021 bij het uitoefenen van zijn rijkstaken aandacht aan 
het verhogen van het aantal vrouwen in het burgemeestersambt, aan verbeteringen van de digitale 
toepassing binnen benoemingsprocedures en aan verdere verbetering van de loopbaanbegeleiding 
van burgemeesters. Ook zal de cvdK zijn rol als rijksorgaan bij de regionale regietafels vluchtelingen 
blijven vervullen. In zijn boegbeeldfunctie zal de commissaris zich inspannen voor een Utrechts 
Aanbod (lobby richting de volgende kabinetsformatie). Verder zal de commissaris mogelijk aandacht 
besteden aan uitgestelde evenementen rond de viering van 75 jaar Vrijheid.    
 
 
9.1.3 De uitvoering van het dagelijks bestuur (GS) is van betere  kwaliteit 

 
Toelichting op meerjarendoel 
Het college maakt weloverwogen keuzes rond het besteden van beschikbare middelen en kan dit op 
heldere wijze verantwoorden. De genomen besluiten zijn goed onderbouwd en het college geeft altijd 
uitleg over de keuzes die zijn gemaakt.   
  
Beoogd resultaat 2021  
• Het college is transparant in haar afwegingen  
• Negatieve besluiten worden actief gecommuniceerd  
 
 
 

 


