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Onderzoek Programmabegroting 2012

Geachte mevrouw Hoenderdos,

U heeft ons op 24 augustus 2011 geschreven dat u een onderzoek start naar de doelstellingen uit de
conceptbegroting 2012. Deze doelstellingen staan weergegeven in het onderdeel Programmaplan
(de eerste en tweede “wvraag”) van de begroting. U heeft in uw planning opgenomen dat uw
rapportage op 12 oktober geagendeerd wordt voor de panoramaronde van de statendag. Uw verzoek
is om ruim voor 4 oktober de beschikking te hebben over de conceptteksten van het ontwerp
Programmaplan.

Wij zijn bereid u de conceptteksten ter beschikking te stellen op het moment dat wij als college
over de tekst een eerste bespreking hebben kunnen voeren. Deze tekst is geagendeerd voor 13
september aanstaande. Wij verwachten wel van u dat u het volgende in acht neemt:
- U baseert uw onderzoek en uw rapportage op de definitieve tekst van het Programmaplan uit de

Programmabegroting 2012.
Uw eindrapportage is op geen enkele wijze herleidbaar naar de conceptversie van de
Programmabegroting 2012.
U ontvangt de tekstversie die voor eerste bespreking in het college is geagendeerd op 13
september onder embargo; u realiseert zich dat deze teksten in bewerking zijn en worden
aangepast tot het moment van besluitvorming GS op 4 oktober 2011.
U zorgt voor een bespreking van de conceptrapportage met de portefeuillehouder Financiën in
het kader van het wederhoor in de laatste week van september zoals in uw planning is
opgenomen en verwerkt deze bespreking in uw definitieve rapportage. Als college bespreken
wij uw conceptrapportage in de vergadering van 4 oktober 2011.

Graag vernemen wij schriftelijk dat u instemt met deze voorwaarden.
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