NAAM:

Egalisatiereserve Informatievoorziening

Basisinformatie:
Instellingsdatum:

2020

Doel:

Egalisatie van programmakosten informatievoorziening

Instandhoudingduur:

minimaal tot en met 2024

Voeding:

Overschotten binnen het product Informatievoorziening (8.5.6)

Vastgestelde bandbreedte:

Plafond van € 2.500.000

Beslissingsbevoegdheid:

GS (Toevoegingen en Onttrekkingen)

Prognose omvang per
01-01-2020 o.b.v.
Programmabegroting 2020:

€ 0

Achtergrondinformatie:
Kader:
De egalisatiereserve wordt ingericht in het kader van de ‘Informatiestrategie 2021-2024’.
Voeding:
De reserve Informatievoorziening wordt bij aanvang voor € 1.5000.000 gevoed uit (toekomstige) rekeningoverschotten
binnen het product Informatievoorziening (€ 470.000 in 2019). Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2019 is
voorgesteld een additionele storting van € 580.000 op te nemen. Ook zullen de beschikbare middelen uit de Brede
Beleidsreserve worden toegevoegd (€ 450.000). Of aanvullende voeding (tot de vastgestelde bandbreedte)
noodzakelijk is (m.n. voor het thema Informatiebeheer) zal bepaald worden als er meer duidelijkheid is over de
(impact van de) hierop betrekking hebbende wetgeving.
Doel:
In de samenleving is een ‘digitale transformatie’ gaande; dit heeft de komende jaren de nodige impact op de
digitalisering en informatievoorziening van de provincie’. Om deze de komende jaren op het juiste niveau te brengen
en te houden heeft GS de ‘Informatiestrategie 2021-2024’ (voor de thema’s Data, Dienstverlening, Bedrijfsvoering,
Innovatie en Medewerker) vastgesteld. Voor elk van deze thema’s wordt een groot aantal projecten en activiteiten
gerealiseerd die een langere doorlooptijd hebben. De duur en kosten per jaar wisselen naar verwachting sterk, waar
de inzet van een egalisatiereserve een oplossing voor kan bieden. De reserve kan worden aangewend in jaren waarin
er een tekort op de programmakosten ontstaat en worden aangevuld in de jaren waarin een begrotingsoverschot
ontstaat.

Besteding:
Dekking van schommelingen, incidenteel beleid en risico’s binnen het product “Informatievoorziening”
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