
Amendement 36 Toekomstbegroting

Provinciale Staten van Utrecht op 9 november 2022 in vergadering bijeen ter 

behandeling van het statenvoorstel PS2022PS19, Ontwerpbesluit Begroting 2023 

Gelezen 

- De concept-programmabegroting en -meerjarenraming zoals door het College van

Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten is aangeboden;

- De toekomstbegroting zoals deze door de fractie van de VVD is opgesteld.

Overwegende 

- Dat de toekomstbegroting meer toekomstgericht is dan het de concept-

programmabegroting van het college van GS;

- Dat in de toekomstbegroting duidelijker prioriteiten zijn opgenomen voor

investeringen in de economie, in de energietransitie, in de bereikbaarheid en in de

woningbouw;

- Dat met de voorstellen in de toekomstbegroting de lasten teruggebracht worden

tot het niveau van 2019.

Besluit 

De beslispunten van statenvoorstel PS2021PS12 als volgt te wijzigen: 

1. de Programmabegroting 2023 vast te stellen met inachtneming van de volgende

onderdelen en overwegingen: 

a. De raming van de lasten jaarschijf 2023 van de negen beleidsprogramma’s en het

Overzicht Overhead met een totaal van € 535,3 531,4 miljoen; 

b. De raming van de baten jaarschijf 2023 van de negen beleidsprogramma’s, het

Overzicht Overhead en de algemene dekkingsmiddelen met een totaal van € 485 

472,6 miljoen;  

c. De beleidsvoornemens, voorgenomen resultaten en indicatoren zoals opgenomen in de

toekomstbegroting, doelenbomen van de programma’s en paragrafen inclusief het 

Overzicht Overhead;  

d. De meerjarenraming 2024-2026 opgenomen in de negen beleidsprogramma’s en het

Overzicht Overhead en het onderdeel algemene middelen inclusief wijzigingen uit 

de toekomstbegroting, waarin ook opgenomen de incidentele en structurele 

financiële effecten van de ontwikkelingen na de Kadernota 2023;  

e. De stortingen van € 124,3 117,4 miljoen in en onttrekkingen van € 178,2 miljoen aan

de algemene reserves en de bestemmingsreserves, waarin specifiek is opgenomen 

de storting van totaal € 27,5 15,6 miljoen in de Saldireserve voor verrekening van 

het voordelig begrotingssaldo 2023.  

VERWORPEN



10. Het tarief voor de opcenten vast te stellen op 72,6 en de Verordening op de heffing 

van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht 

conform te wijzigen vanwege de indexatie van de opcenten van de 

motorrijtuigenbelasting met ingang van 1 januari 2023 met 2,4%.  

En gaan over tot de orde van de dag, 

 

VVD, André van Schie 

50PLUS, Mieke Hoek 


