
 
 
 

 
 

          M39 AANVAARD 
 
Motie maximeer de schuifruimte  
 
De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 8 juli 2020, voor de behandeling van de 
doelenboom,  
 
constateren dat: 

- Tijdens de commissiebehandeling frequent is gesproken over het al dan niet 
samenvoegen van de programma’s onder bereikbaarheid 

- De omvang van een programma op grond van de financiële verordening bepalend is voor 
de schuifruimte en de informatieplicht van Gedeputeerde Staten bij wijzigingen binnen 
het programma.   

- Deze ruimte op dit moment 10% van een programma bedraagt, maar verder niet is 
gemaximeerd. Hoe groter een programma, hoe groter de absolute beleidsvrijheid binnen 
dat programma. 

 
overwegen dat:  

- Provinciale Staten bij wijzigingen van een zeker bedrag ten allen tijde geïnformeerd 
zouden moeten worden 

- Dit maximum gerelateerd kan worden aan de totale lasten van de provincie 
- 1% van de totale uitgaven een goede richtlijn zou zijn, waarmee de grootste 

programma’s in schuifruimte gemaximeerd worden1 
- Dit kwantitieve voorstel onverlet laat dat GS uiteraard naar eigen inzicht PS kan 

informeren vanuit andere kwalitatieve redenen 
- Deze wijziging niet in het voorliggende statenvoorstel, maar in een ander kaderstellend 

stuk zal moeten landen, zijnde de financiële verordening (zie document PS2018AC-03) 
  
dragen Gedeputeerde Staten daarom op om: 

- De financiële verordening aan te passen, zodanig dat de schuifruimte van GS binnen een 
programma, alsook de informatieplicht aan PS bij wijzigingen in een programma 
gemaximaliseerd worden tot 1% van de totale uitgaven in de primaire begroting. 

- Kennis te nemen van de suggestie in de toelichting bij deze motie. 
 
en gaan weer verder met de vergadering, 
  
D66    GroenLinks    PvdA          SGP   VVD 
 
 
 
    
Marc de Droog   Nelleke Groen   Marieke Lejeune   Bertrick v/d Dikkenberg Vincent Janssen 
 
 
 

 
1 Voor de begroting 2020 zou dit 1% van EUR 463 mio = EUR 4,6 miljoen bedragen. Dat zou betekenen dat de 
schuifruimte in programma’s groter dan EUR 46 miljoen gemaximeerd wordt. In 2020 zijn dat Landelijk Gebied, 
Bereikbaarheid en Bestuur en Middelen.  
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TOELICHTING: Artikel 6 uit de financiële verordening en voorstel tot wijziging. 
 
Artikel 6 uit de Financiële Verordening Provincie Utrecht,  
 
Artikel 6 Autorisatie begroting en wijzigingen daarop  
 
1. Provinciale Staten stellen de begroting vast en autoriseren:  

a. de baten en lasten per programma of sub-programma als bedoeld in artikel 2, tweede lid;  
b. de investeringen per programma of sub-programma als bedoeld in artikel 2, tweede lid;  
c. de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma of sub-programma als bedoeld in 

artikel 2, tweede lid;  
d. het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen op het totaalniveau;  
e. de kosten van overhead op totaalniveau;  
f. het bedrag voor onvoorzien op totaalniveau.  

 
2. Gedeputeerde Staten dragen er bij de uitvoering van de begroting zorg voor dat de lasten van een 

beleidsdoel niet dusdanig overschreden worden dat de realisatie van andere beleidsdoelen binnen hetzelfde 
Programma onder druk komen te staan. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om binnen een programma te 
schuiven met het budget indien:  

a. dit de realisatie van beleidsdoelen niet nadelig beïnvloedt, en  
b. de wijziging maximaal 10% van de lasten per programma bedraagt.  

 
3. Gedeputeerde Staten doen en accorderen gedurende het kalenderjaar binnen één programma alleen 

voorstellen met neutrale budgettaire wijzigingen waarbij lasten en baten in evenwicht zijn.  
 
4. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten vooraf als het op basis van alle beschikbare informatie 

verwacht dat:  
a. de lasten de geautoriseerde lasten dreigen te overschrijden met meer dan 10% of groter dan € 

10.000.000 ten opzichte van de primaire begroting per programma met een minimum van € 
100.000 of  

b. de baten de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden met meer dan 10% of groter dan € 
10.000.000 ten opzichte van de primaire begroting per programma met een minimum van € 
100.000.  

 
5. In de jaarstukken worden gerealiseerde afwijkingen > 10% op de oorspronkelijke ramingen zoals 

opgenomen in de primaire begroting van de baten en lasten op programmaniveau of op het niveau van sub-
programma’s toegelicht.  

 
6. Bij de jaarstukken worden de niet bestede delen van de structurele budgetten toegevoegd aan de algemene 

reserve. Incidentele budgetten kunnen maximaal eenmalig worden overgeheveld. 
 

 
Voorstel tot wijziging van lid 2 en lid 4 in: 

2. Gedeputeerde Staten dragen er bij de uitvoering van de begroting zorg voor dat de lasten van een 
beleidsdoel niet dusdanig overschreden worden dat de realisatie van andere beleidsdoelen binnen 
hetzelfde Programma onder druk komen te staan. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om binnen een 
programma te schuiven met het budget indien:  
a. dit de realisatie van beleidsdoelen niet nadelig beïnvloedt, en  
b. de wijziging maximaal 10% van de lasten per programma en niet meer dan 1% van de totale 

uitgaven van de primitieve primaire begroting (exclusief dotaties aan reserves) bedraagt. 
 

4. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten vooraf als het op basis van alle beschikbare 
informatie verwacht dat:  
a. de lasten de geautoriseerde lasten dreigen te overschrijden met meer dan 10% of groter dan 1% van 

de totale uitgaven van de primaire begroting (exclusief dotaties aan reserves)  € 10.000.000 ten 
opzichte van de primaire begroting per programma met een minimum van € 100.000 of  

b. de baten de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden met meer dan 10% of groter dan 1% van 
de totale baten van de primitieve begroting € 10.000.000 ten opzichte van de primaire begroting per 
programma met een minimum van € 100.000.  


