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Amendement: Slotwijziging Begroting 2019 

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen in vergadering op woensdag 11 december 2019 aan de orde 
hebbende de slotwijziging 2019 PS2019BEM16 

Besluiten beslispunt 2 te wijzigen in: 

in te stemmen met het aanvullend verhogen van het subsidieplafond met€ 1,6 miljoen voor 
cofinanciering Europees Plattelandsprogramma (POP3) en te dekken uit de reserve 
Programma Landelijk Gebied. 

Ted Dinklo 
Forum voor Democratie 

Toelichting 
Het budgetrecht is een van de belangrijkste rechten van de Provinciale Staten. Bij het indienen van 
elke begroting is het de bedoeling dat de geraamde lasten realistisch zijn, gebaseerd op de meest 
actuele informatie en kennis op het moment van opstellen en toesturen van het document. Dat hier 
onzekerheden en aannames inzitten is inherent aan elke begroting. 

In deze slotwijziging vraagt het college aan de Provinciale Staten om €2 miljoen extra te autoriseren 
voor het toekennen van POP 3 subsidies. De lasten voor het programma 2, Landelijk Gebied, worden 
in deze concept slotwijziging met ditzelfde bedrag verhoogd. Alleen in verschillende documenten 
geeft het college aan dat ze nu al weten dat ze deze €2 miljoen niet gaan uitgeven. Zie hiervoor de 
volgende documenten: 

Memorandum 12 -11 - 19 beantwoording technische vraag (SP) n.a.v. Statenbrief POP3, 
hierin staat dat :"Deze kosten vallen in de praktijk lager uit: projecten gaan in zijn geheel niet 
door of het project/ de investering kostte minder dan eerst voorzien/ begroot 
Statenbrief 2019RGW112 29 -10 -19 pagina 3 'bij subsidieprogramma's blijft er altijd geld 
'over': projecten gaan onverhoopt niet door of kosten vallen lager uit dan eerst begroot.' 
Memorandum 26 - 11-19 : toelichting POP 3 gelden Slotwijziging staat 'dat de 
verplichtingen die wij, met deze slotwijziging in 2019 kunnen aangaan, uiteindelijk in de 
periode 2020 - 2023 niet allen tot uitbetaling zullen overgaan. In die zin zal vrijval 
plaatsvinden.' 

De praktijk leert dat tot 20% van de toegekende subsidies uiteindelijk niet tot uitbetaling zal leiden. 
Als het college nu al weet dat de €2 miljoen aan lasten niet in volledigheid tot uitgaven gaat leiden is 
dit bedrag niet realistisch en moet het daarom naar beneden worden bijgesteld. 


