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Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij bieden wij u de ontwerpprogrammabegroting 2012 aan. Tevens ontvangt u -als bijlage bij de 
Programmabegroting- de productenraming 2012. Deze beide documenten worden u -in lijn met het 
digitale werken- in digitale vorm aangeboden. Daarnaast is de begroting beschikbaar in een online 
versie. Deze kunt u inzien via www.flevoland.nl/begroting. Naast de begroting kunt u op de website 
de details van de ombuigingen per programma raadplegen. 

De ontwerpprogrammabegroting 2012 is de eerste begroting in de Collegeperiode 2011-2012. De 
structuur van de ontwerpprogrammabegroting 2012 is na consultatie van de Statenwerkgroep 
Planning & Control gewijzigd om aansluiting te verkrijgen bij het Collegeuitvoeringsprogramma. 

De ontwerpprogrammabegroting 2012 is sluitend, zowel voor het jaar 2012 als voor de 
meerjarenraming 2013-2015. De in juni 2011 gepresenteerde Kadernota 2012-2015 (v2.0) vertoonde 
echter nog tekorten die opliepen tot € 14 min. in 2015. In die kadernota zijn maatregelen tot 
ombuigingen aangekondigd. Wij hebben de voorgenomen ombuigingen in beeld gebracht en 
financieel vertaald in de begroting 2012 respectievelijk de meerjarenramingen. In het concept 
Statenvoorstel en in de Programmabegroting 2012 (deel IV; hoofdstuk 2) hebben we de hiertoe 
genomen maatregelen uiteengezet. 

Het Presidium heeft in de vergadering van 28 juni j l . een besluit genomen over het proces 
betreffende de behandeling van de Najaarsnota 2011 en de begroting 2012 (HB 1179115). Voor de 
behandeling wordt kortheidshalve naar dat besluit verwezen. 

Naast de ontwerpprogrammabegroting en productenraming 2012 bieden wij u tevens ons 
Collegeuitvoeringsprogramma 2011 - 2015 'Ruimte voor Flevoland' ter kennisgeving aan. Dit 
programma is de uitwerking van het Coalitieakkoord Flevoland. In dit programma geven wij aan 
welke doelen wij in de komende collegeperiode willen bereiken en welke activiteiten daaraan 
bijdragen. Ook voor dit document geldt dat deze digitaal uitgereikt is. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretari de voorzitter, 

Bezoekadres 
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