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Memo Planning P&C-document Programmabegroting 2023 
 

De planning- en controlcyclus doorloopt vanaf 2022 voor het eerst een volledige BOB-procedure. 
Oftewel ook voor deze voorgenomen besluiten van Provinciale Staten worden de stappen 
‘Beeldvorming’, ‘Oordeelsvorming’ en ‘Besluitvorming’ doorlopen. Bij het opstellen van de planning 
voor het opstellen van de P&C-documenten was daar wel rekening mee gehouden, echter niet met 
de deadlines uit de stukkenstroom die voor de Procedurecommissie nodig zijn om de 
commissievergaderingen voor te bereiden.  
 
Het eerste moment waarop dat bleek is het proces van de Jaarstukken 2021, waarbij het moment van 
besluitvorming door GS te laat bleek te zijn om de deadlines van de Stukkenstroom te halen. De 
procedurecommissie is bij de Jaarstukken en bij de Perspectiefnota akkoord gegaan met het later 
aanleveren van het Statenvoorstel en de bijlagen waarbij in de memo beeldvorming wel de strekking 
van het te nemen besluit werd gegeven en het BOB-proces wel op de aangegeven momenten kon 
plaatsvinden. 
 
Ook voor de Programmabegroting 2023 is het zo dat de benodigde documenten voor de 
Procedurecommissie niet op tijd beschikbaar kunnen zijn. Dat heeft te maken met diverse zaken, 
maar vooral door: 

- de planning van de organisatie voor het opstellen van het document volgens de P&C-
kalender en het besluitvormingsproces van GS. 

 
Om wel voor de wettelijk vastgestelde datum van indienen van de programmabegroting bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voor 15 november) te kunnen komen tot 
vaststelling van de programmabegroting verzoeken wij om in te stemmen met onderstaande 
gewijzigde planning. 
 
Onderwerp Voorstel Toelichting 

Aanleveren Memo beeldvorming wo 7 sept (voor 
12:00u) 

Aanleveren van het memo beeldvorming 
zonder het Statenvoorstel en bijlagen. In 
de memo beeldvorming hebben wij wel 
een omschrijving van het uiteindelijke 
voorstel op hoofdlijnen opgenomen. Ook 
staat daar de procesinformatie in. 

Vergadering procedurecommissie 12 sept    
Besluit GS programmabegroting 20-sept-22   
Aanleveren stukken via Besluitvorming 22-sept-22   
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Bundels commissie worden 
gepubliceerd 15 sept   
Publicatie nazending 22 sept (voor 12:00u)   
Start stellen schriftelijke technische 
vragen 22-sept-22   
Beeldvormende sessie  28-sept-22   
Uiterlijk inleveren schriftelijk technische 
vragen 7-okt-22 (voor 10:00u)   

Aanleveren beantwoording bij Griffie 21-okt-22 (voor 
12:00u)   

Publicatie beantwoording technische 
vragen 21-okt-22  Dit is in het herfstreces. 
Oordeelsvormende bespreking  26-okt-22   
Besluitvorming 9-nov-22   

 
De programmabegroting betreft een jaarlijks terugkerend document, met bijbehorende 
voorgenomen besluitvorming. De Statenleden worden in de periode voor besluitvorming over de 
Programmabegroting 2023 al geïnformeerd over de majeure ontwikkelingen van de provinciale 
financiën, namelijk in maart over de contouren en in mei en juni door middel van de perspectiefnota 
en de zomernota. Doordat ook voor de programmabegroting een beeldvormende sessie is gepland 
en de mogelijkheid wordt geboden om technische vragen te stellen, verwachten wij dat er voldoende 
tijd is om tot goede besluitvorming te komen. 
 


