
Hierbij de antwoorden op de vragen van de VVD. 
 

1.  ik mis de samenhang met de kadernota, hoe wordt de actuele ontwikkeling op 
beleidsterreinen en de voortgang (financieel en inhoudelijk) binnen de programma’s 
meegenomen in de kadernota? 
In de evaluatie van de Zomernota is aangegeven dat we in een ‘regulier traject’ een 
peildatum hanteren van 30 april. Dit houdt in dat de actuele ontwikkelingen op 
beleidsterreinen en de voortgang (financieel en inhoudelijk) meegenomen worden in de 
kadernota, indien deze een meerjarig effect hebben.  
  
Voor 2021 is voorgesteld om naast de zomernota een lichte voortgangsrapportage in de P&C 
cyclus op te nemen. Dit biedt uw Staten de mogelijkheid om, gegeven de onzekere tijden als 
gevolg van corona, tijdig en adaptief bij te sturen op basis van voorstellen vanuit ons college. 
De meerjarige, financiële effecten die voortvloeien uit de in die voortgangsrapportage 
genoemde ontwikkelingen worden door ons betrokken bij het opstellen van de Kadernota. 
Mocht de zomernota op haar beurt aanleiding geven om bepaalde ontwikkelingen te 
betrekken in de totstandkoming van de begroting, dan worden deze ontwikkelingen als 
zodanig verwerkt in de begroting. 
  

2. In de huidige opzet ontvangen de Staten tussen ca. eind september (begroting) en de 
zomernota in juli/augustus geen inhoudelijke voortgangsinformatie. Dat vindt de vvd een te 
groot gat 
Gedurende de eerste 2-3 maanden van het jaar heeft onze organisatie haar tijd en inzet 
nodig voor het opstellen van de jaarstukken, en wordt parallel daaraan reeds gewerkt aan 
het opstellen van de Kadernota. De organisatie is op dit moment nog niet in staat om 
daarnaast aan uw Staten een kwalitatief goede, en inhoudelijke voortgangsrapportage op te 
leveren die eerder dan in juli in uw Staten wordt behandeld. In 2021 wordt de lichte 
voortgangsrapportage in juli behandeld en in een ‘regulier’ P&C cyclus wordt in juli de 
Zomernota behandeld.  
  

3. Hoe worden de programmadoelstellingen geïntegreerd in de zomernota? Gaat dit 
doormiddel van een verkeerslichtenmodel op basis van de programmadoelstellingen en 
indicatoren? 
De financiële- en beleidsinhoudelijke programmadoelstellingen worden weergegeven 
middels het stoplichtenmodel en is conform de werkwijze van Zomernota 2020. De 
voortgang op indicatoren rapporteren wij enkel bij de jaarrekening, omdat een deel van de 
indicatoren gebaseerd is op input van derden die dat niet periodiek verstrekken. 

  
4. De wijze van besluitvorming: wie is ‘eigenaar’ van de p&c cyclus? De eerste zin van de brief 

valt bij ons verkeerd. Dat vijf Statenfracties, zich noemend ‘de coalitie’, bedenken dat er een 
zomernota moet komen, is geen enkele rechtvaardiging om dat vervolgens ook te doen. De 
inrichting van de P&C-cyclus is wat ons betreft een zaak van de gehele Staten en zou ook met 
een statenbesluit moeten worden vastgelegd. Graag een reactie van het college. 
Uw staten geeft conform artikel 3 van de financiële verordening de opdracht aan GS om een 
overzicht aan te bieden met de planning van de P&C cyclus van het betreffende jaar. PS 
wordt geïnformeerd via de betreffende Statenbrief over de bestuurlijke planning, en voldoet 
daarmee aan artikel 3. In de planning is gekozen voor een Zomernota, zoals dit ook reeds is 
toegepast in 2020. Volledigheidshalve attenderen wij u er op dat de geactualiseerde 
financiële verordening staat geagendeerd voor bespreking in de FAC van woensdag 25 
november, en voor woensdag 9 december 2020 in uw vergadering van Provinciale Staten. 
Het staat de VVD natuurlijk vrij om haar inbreng ook op artikel 3 te richten.  
  



Zowel de Zomernota als de lichte voortgangsrapportage wordt opgesteld met inachtneming 
van artikel 7 van de financiële verordening. Voor de volledigheid zijn de betreffende artikelen 
hieronder opgenomen: 

 

 

 
 
 


