
 
 A18 VERWORPEN 
 
Amendement “kennis nemen van” 
 
Provinciale Staten van Utrecht in Teams-vergadering bijeen op woensdag 8 juli 2020 
ter behandeling van het statenvoorstel “Kaderbrief 2021-2024”  
 
Overwegende dat: 
 

• Het College van GS voorstelt dat Provinciale Staten kennis nemen van diverse 
ontwikkelingen; 

• Het onmogelijk is te besluiten ergens kennis van te nemen – je hebt ergens 
kennis van, of niet; 

• De formulering het voor Statenleden onmogelijk maakt tegen het besluit te 
stemmen, als je al kennis hebt genomen van de inhoud; 

• Het formuleren van passieve beslispunten Provinciale Staten ook passief 
maakt in zijn controlerende en kaderstellende rol. 

 
Besluiten de beslispunten 1 tot en met 6 uit het Statenvoorstel Kaderbrief 2021-2024 
te schrappen en te vervangen door:  
 
1.  Het college opdracht te geven de programmabegroting 2021-2024 voor te 
bereiden op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kaderbrief 2021-
2024:  

a.  € 51 mln. aan incidentele vrijval vanuit reserves, onder gelijktijdige opname 
van kapitaallasten in de exploitatiebegroting;  
b.  € 5 mln. aan incidentele vrijval van kapitaallasten mobiliteit;  
c.  € 0,5 mln. aan structurele besparingen door het combineren van lopende 
programma’s; 
d.  € 35 mln. aan intensiveringen en/of voorstellen van nieuw beleid, welke als 
volgt zijn opgebouwd: 

i.  € 14 mln. voor ambities vanuit de lijst met “nader uit te werken 
voorstellen” bij de begroting 2020;  
ii.  € 12 mln. voor de aanpak van stikstof;  
iii.  € 2 mln. voor een corona-steunpakket in de cultuursector; 
iv.  € 7 mln. voor overige ontwikkelingen. 

2.  Voor begrotingsjaar 2021 de volgende indexatiepercentages vast te stellen: 
a.  Geprognosticeerde loonstijging: 2,8%;  
b.  Prijscompensatie: 1,7%; 
c.  Consumentenprijsindex: 1,7%; 
d.  En deze toe te passen op de aangegeven onderwerpen, zoals in de tabel 
onder ‘gehanteerde uitgangspunten’ in de Kaderbrief is weergegeven.  

3.  Het college opdracht te geven in samenspraak met de organisatie voorstellen te 
ontwikkelen voor het sluitend maken van de jaarschijven 2022 en 2023 en, voor 
zover mogelijk, 2021 in de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-
2024. 



4.  Het college opdracht te geven bij de programmabegroting een voorstel te doen 
voor de te hanteren verhouding van de beschikbare weerstandscapaciteit (algemene 
reserve) ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit (totaal van alle risico’s 
inclusief corona gerelateerde risico’s) waarbij het uitgangspunt is dat deze niet daalt 
onder de 1.4. 
5.  GS opdracht te geven vanuit  de reeds beschikbaar gestelde  
arbeidskostenbudgetten, inclusief de bij de programmabegroting 2020 toegekende 
100 fte en de in 2020 gerealiseerde inhuurkosten, bestaande en nieuwe ambities te 
realiseren. 
6.  Het college te verzoeken Provinciale Staten te informeren zodra nadere informatie 
in het belang van de begroting 2021 beschikbaar is. In ieder geval met het 
voorleggen van de jaarrekeningen 2018 en 2019 en de zomernota. 
 
 
Vincent Janssen, VVD 
Michel Eggermont, SP 
 


