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Onderwerp Statenbrief: Oplegger Voorjaarsnota 2019 en de Kadernota 2020. 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Aanleiding 
U ontvangt hierbij de Voorjaarsnota 2019 en de Kadernota 2020. 
 
Voorgeschiedenis 
De Voorjaarsnota 2019 en de Kadernota 2020 zijn in de vastgestelde P&C cyclus belangrijke documenten om de 
voortgang van de beleidsvoornemens te meten op vaste momenten. Eens per vier jaar valt daardoor de periode 
van opstellen van de P&C producenten samen met de coalitievorming in een nieuw gevormde Staten. Dat heeft 
er toe geleid dat het vorige college een beleidsarme Kadernota 2020 heeft laten opstellen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Zowel de Voorjaarsnota 2019 en de Kadernota 2020 zijn opgesteld tijdens de coalitieonderhandelingen onder de 
verantwoordelijkheid van het vorige college. Tijdens het schrijven van de teksten was er nog geen 
coalitieakkoord. Dat leest u soms terug in de teksten.  
 
In de voorjaarsnota wordt een aantal keer geconstateerd dat er onvoldoende budget is voor eerder vastgestelde 
ambities. Ook zijn er nog geen voornemens uit het coalitieakkoord verwerkt.  
In het Statenvoorstel bij de Kaderbrief wordt daarom gesteld dat wij de opdracht vragen om het coalitieakkoord en 
de daarin genoemde ambities door te vertalen in de programmabegroting 2020. In deze integrale afweging 
betrekken wij dan ook de bij de voorjaarsnota geconstateerde budgettaire vragen.  
Daarbij zal ook de huidige programma-indeling tegen het licht gehouden worden. Een eventueel voorstel voor 
aanpassing van de structuur zal uiteraard met PS besproken worden. 
 
Wij wensen daarnaast ook een verbeterplan voor de organisatie en onze werkprocessen vorm te geven waarin 
we de lessen die zijn geleerd uit het Integisrapport en de diverse onderzoeken vanuit de Randstedelijke 
Rekenkameronderzoek verwerken. Ook de nog te ontvangen aanbevelingen van de accountant en onze reactie 
hierop zullen wij hierin uitwerken.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De Programmabegroting 2020 zal een eerste aanzet zijn tot het vormgeven van onze beleidsvoornemens. Deze 
zijn dus nog niet terug te vinden in de bijgevoegde P&C producten. 



 
  

 
Financiële consequenties 
geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Wij zullen onze beleidsvoornemens inclusief de financiële onderbouwing hiervan laten terugkomen in de 
Programmabegroting 2020 en gaan daar dan graag met u over in gesprek. Dat geldt evenzeer voor voorstellen 
die de structuur van de huidige begroting betreffen. Zoals in het Coalitieakkoord aangekondigd zal bij de 
Kadernota 2021 de volledige vertaling plaatsvinden van het Coalitieakkoord. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 


