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Onderwerp Statenbrief:
Aangepaste planning P&C cyclus
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting
In de commissie FAC is door de gedeputeerde Financiën toegezegd om de planning voor de beantwoording van
de technische vragen te wijzigen conform een advies van uw griffie. Tevens is aangegeven wanneer u de
papieren versie van de P&C cyclus kunt ontvangen.
Inleiding
Met Statenbrief 2021FAC51-01 hebben wij u geïnformeerd over de planning van de P&C cyclus voor volgend
jaar. Dit helpt ons en u om duidelijk te hebben wanneer tijd gereserveerd moet worden voor het lezen, stellen en
beantwoorden van vragen. Zo kunnen we een ordentelijk proces rond de P&C cyclus opzetten. Aangezien er in
de FAC vragen waren over deze planning, is toegezegd de planning voor de technische vragen aan te passen.
Vervolgprocedure / voortgang
De in de planning genoemde data zijn al besproken met uw Statengriffie. Het presidium heeft de vergaderdata
van Provinciale Staten voor het jaar 2022 vastgesteld. Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat u in de
planning, zoals vastgesteld door het presidium, op 8 juni algemene beschouwingen heeft en daarna de reguliere
commissievergadering en Statenvergaderingen over jaarrekening en kadernota volgen.
Bijlagen
Planning P&C cyclus
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

schema data Planning en Control documenten in kalenderjaar 2022
Jaarrekening 2021

Kadernota 2023-2026

Zomernota 2022
Peildatum 30 april 2022

Begroting 2023

Slotwijziging 2022
Peildatum 31 aug. 2022

Vaststelling in GS

24 mei

24 mei

5 juli

27 september

18 oktober

Aanleverdatum bij griffie

25 mei

25 mei

6 juli

28 september

19 oktober

Papieren versie naar de Staten1

27 mei

27 mei

8 juli

30 september

21 oktober

Tafeltjessessie

1 juni

1 juni

n.v.t.

5 oktober

n.v.t.

Uiterste tijdstip technische vragen FAC en
RGW
Antwoorden naar commissie FAC en RGW

8 juni
9:00 uur
13 juni
17:00 uur

8 juni2
9:00 uur
13 juni
17:00 uur

24 augustus
9:00 uur
29 augustus
17:00 uur

6 oktober
12:00 uur
10 oktober
17:00 uur

16 november
9:00 uur
21 november
17:00 uur

Commissie FAC en RGW

15 juni

15 juni

31 augustus

12 oktober

23 november

Uiterste tijdstip technische vragen BEM &
M&M
Antwoorden naar commissie BEM en M&M

15 juni
9:00 uur
20 juni
17:00 uur
22 juni

15 juni
9:00 uur
20 juni
17:00 uur
22 juni

31 augustus
9:00 uur
5 september
17:00 uur
7 september

12 oktober
9:00 uur
17 oktober
17:00 uur
19 oktober

23 november
9:00 uur
28 november
17:00 uur
30 november

29 juni
Reservedatum 6 juli

29 juni
Reservedatum 6 juli

21 september

9 november

14 december
Reservedatum
21 december

Commissie BEM en MM
PS vergadering

1.
2.

Er zijn afspraken gemaakt met de drukker die ons het vertrouwen geven om dit aan u mee te kunnen geven, maar uiteindelijk zijn we in deze afhankelijk van derden.
Graag wijzen we u er op dat 8 juni tevens de datum is waarop uw presidium een extra PS heeft ingepland voor de algemene beschouwingen op basis van de kadernota.

Schoolvakanties regio midden:
Meivakantie:
2 mei - 8 mei
Zomervakantie:
11 juli - 21 augustus
Herfstvakantie:
24 oktober - 30 oktober
Kerstvakantie:
24 december - 8 januari

