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Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Integrale Statencommissie 

Onderwerp 
 

Beeldvormende sessie Programmabegroting 2023 

Datum beeldvorming 
 

28 september 2022 

Wat is de reden/aanleiding 
voor beeldvorming? 
 

Feitelijk informeren 

Wat moet de beeldvorming 
opleveren / Wat is het doel? 
 

De beeldvorming is bedoeld ter voorbereiding op de 
oordeelsvorming en besluitvorming van de 
Programmabegroting 2023 door de Integrale Statencommissie 
op 26 oktober en Provinciale Staten op 9 november.  
 
De beslispunten in het Statenvoorstel ‘Programmabegroting 
2023’ zullen luiden: 

1. De Programmabegroting 2023 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de Productenraming 2023. 
3. In 2023 kredieten beschikbaar te stellen voor de: 

a. Uitvoering van het ‘Meerjarenprogramma 
Beheer en Vervanging Infrastructuur’ (MBVI);  

b. Uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan 
Provinciehuis, en 

c. Automatiseringsinvesteringen.  
4. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 

2023 voorgestelde aanwending van voorzieningen. 
5. Kennis te nemen van het ‘Meerjarenprogramma 

Beheer en Vervanging Infrastructuur 2023’. 
6. Het Jaarprogramma 2023 van het Fonds Verstedelijking 

Almere vast te stellen. 
 
In deze beeldvormende sessie krijgen de Statenleden een 
plenaire presentatie waarin op hoofdlijnen een toelichting 
wordt gegeven op de uitgangspunten van de 
Programmabegroting 2023, waaronder: 
• De verwerking van de voorstellen uit de Perspectiefnota 

2023-2026 en Zomernota 2022;  
• de ontwikkeling van het Provinciefonds; 
• de Motorrijtuigenbelasting (MRB), en  
• Overige ontwikkelingen. 
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Tijdens de sessie kunnen de Statenleden (inhoudelijke) vragen 
stellen over de financiële aspecten met betrekking tot de 
Programmabegroting 2023. 

Hoe wordt de beeldvormende 
ronde vormgegeven? 
 

De gedeputeerde Financiën zal, met ambtelijke ondersteuning, 
de Statenleden informeren over de uitgangspunten van de 
Programmabegroting 2023, waaronder de ontwikkeling van het 
Provinciefonds, de MRB en de overige ontwikkelingen 
(waaronder salarislasten). Het informeren vindt plaats aan de 
hand van een presentatie.  

Hoeveel tijd wordt geschat 
nodig te zijn? 
 

60 minuten (in de middag op 28 september), waarvan 20 
minuten presentatie. 

Wat is de historie van het 
onderwerp in de Staten? 
 

De begroting dient jaarlijks vastgesteld te worden door 
Provinciale Staten. Via de begroting vragen Gedeputeerde 
Staten goedkeuring voor de te realiseren doelstellingen, de 
activiteiten en de inzet van middelen. 

Welke informatie wordt 
voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van 
dit memo, aangereikt? 
 

De Programmabegroting 2023 zal voor de beeldvormende 
sessie van 28 september beschikbaar worden gesteld aan 
Provinciale Staten. De Programmabegroting 2023 (inclusief 
bijlagen) wordt op 22 september beschikbaar gesteld aan 
Provinciale Staten. 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
 

Gedeputeerde Financiën, met gebruik van ambtelijke 
ondersteuning. 

Is de betreffende 
Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja. 

Wat is het vervolg van deze 
beeldvorming? 
 

Op 26 oktober oordeelsvormende behandeling van de 
Programmabegroting 2023 in de Integrale Statencommissie en 
op 9 november behandeling en besluitvorming door 
Provinciale Staten. Provinciale Staten hebben daarnaast tot 
en met 7 oktober gelegenheid om schriftelijk technische 
vragen in te dienen. Deze schriftelijke vragen worden uiterlijk 
21 oktober (schriftelijk) van een reactie voorzien door 
Gedeputeerde Staten. 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 
Openbaar in de zin 
van de Woo 
(ja/nee aangeven) 

Statenvoorstel Programmabegroting 2023, inclusief bijlagen VOLGT Ja 
Presentatie VOLGT ja 
 


