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Behandelvoorstel Jaarstukken 2019 tijdens Integrale Commissie 13 mei 2020

Provinciale Staten stelden in het najaar 2018 de Programmabegroting 2019 vast. Via de Jaarstukken
2019 leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over de realisatie van de doelstellingen, de
activiteiten en de inzet van middelen. Voor de Staten vormt dit het sluitstuk van de P&C cyclus.
Behandeling op 13 mei
Er wordt door de Procedurecommissie voorgesteld tot een integrale oordeelsvormende bespreking
van de stukken (in z’n geheel, niet per onderdeel of hoofdstuk).
Het Accountantsverslag 2019 en de bestuurlijke reactie daarop zijn bijgevoegd en worden separaat
door de accountant PWC toegelicht van 17.00-18.00 in een beeldvormende sessies (13 mei 2020).
In het Seniorenconvent van 22 april jl. is afgesproken, net als vorige jaar, een spreektijd te
hanteren van 5 minuten per fractie, in zowel de commissie als in de Statenvergadering. Dit
betreft een spreektijd voor de eerste en tweede termijn gezamenlijk. Het heeft sterk de voorkeur
van de voorzitters om, tijdens het digitaal vergaderen, met 1 woordvoerder per fractie het woord
te voeren. Meerdere woordvoerders per fractie zijn wel toegestaan als de fractie maar binnen de 5
minuten spreektijd in totaal blijft.
Vragen vooraf
Donderdag 9 april jl. zijn de Staten per mail geïnformeerd over de Jaarstukken 2019 en de
mogelijkheid tot het indienen van technische vragen tot dinsdag 21 april jl.
Technische vragen zijn financieel-technisch van aard of kunnen betrekking hebben op een
verduidelijking van de aangeboden teksten en/of cijfers.
Gedeputeerde Staten verwachten uiterlijk 6 mei 2020 alle technische vragen te beantwoorden.
Deze zullen daarna zo snel mogelijk (uiterlijk 7 mei) worden gepubliceerd bij de stukken van de
integrale commissievergadering van 13 mei 2020.
Mocht u daarna nog bestuurlijke vragen of vragen aan de accountant hebben dan kunt u die vooraf
indienen via het uitvraagformulier integrale commissie 13 mei 2020. U krijgt daarvoor de tijd tot
dinsdag 12 mei, 13.00 uur. De beantwoorden door het college gebeurt dan in de vergadering
(conform ons RVO Digitaal vergaderen).
Statenvergadering 27 mei
De vaststelling is voorzien in de Statenvergadering van 27 mei. Ook hier geldt een spreektijd van 5
minuten per fractie.

