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Aan 
Provinciale Staten 
 

Onderwerp 
Ombuigingen budget PS 2013 en volgende jaren (deelbesluit) 
 

1. Beslispunten 
 
In de begroting 2013 en volgende jaren: 

  
1. Het budget voor reis- en verblijfkosten van statenleden halveren tot een 

structureel bedrag van € 13.100,-. 
2. Het budget voor onderzoeken van PS verlagen met 60% tot een structu-

reel bedrag van € 22.500,- 
3. Het budget voor excursies en werkbezoeken in 2013 en volgende jaren 

halveren tot een structureel bedrag van € 16.000,-.  
In 2012 het budget verlagen met € 30.000,- 

4. Het budget voor training en ontwikkeling van statenleden halveren tot 
een structureel bedrag van € 8.000,- met ingang van 2012. 

5. Afschaffen van de schriftelijke verslaglegging van de opinierondes en die 
vervangen door een besluitenlijst en audio-opnamen (bezuiniging van  
€ 32.000,-). 

6. Afschaffen van de woordelijke notulen van de besluitvormingsrondes en 
die vervangen door een samenvattende besluitenlijst (bezuiniging van  
€ 16.000,-). 

 
2. Inleiding 

In de loop van 2011 heeft een grondige actualisatie van de ramingen van de 
budgetten voor Provinciale Staten plaats gevonden. Hieruit bleek, dat de 
(meerjaren)ramingen van de begroting 2012 en verder niet op orde waren. 
Door autonome ontwikkelingen (o.a. vergroting aantal fracties en toename 
aantal burgerleden) en beleidsbeslissingen (o.a. webcasting van vergaderin-
gen en verandering van de vergaderstructuur) bleken de beschikbare budget-
ten te krap voor dekking van alle uitgaven.  
In het verleden werden incidentele (en structurele) overschrijdingen vooral 
afgedekt door de jaarlijkse onderuitputting over te hevelen naar het lopende 
jaar. Een dergelijke werkwijze leidt echter niet tot een solide budgetraming 
en –beheersing. Het is dus tijd om de begroting van PS structureel op orde te 
brengen. 
Het Presidium heeft u daartoe een aantal voorstellen voorgelegd in maart 
van dit jaar. Het betreffende statenvoorstel is echter door PS op 9 mei van 
de besluitvormingsagenda afgehaald. De fractievoorzitters kregen vervolgens 
de opdracht met nadere voorstellen te komen. 
Eind juni heeft een bespreking tussen de fractievoorzitters nog niet tot volle-
dige overeenstemming geleid. Echter, op een aantal punten was dat wel het 
geval. Deze punten worden u nu ter besluitvorming voorgelegd.   
Voor het jaar 2012 kunnen nu niet meer alle voorstellen worden doorgevoerd, 
aangezien de begroting dit jaar op diverse posten al een heel eind uitgeput 
is. Daar waar in 2012 nog wel reële mogelijkheden zijn, is dat expliciet aan-
gegeven. 
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Een eerste stap zetten om de budgetten voor Provinciale Staten structureel op orde te brengen, 
zodat uiteindelijk een werkbare en realistische begroting en meerjarenraming ontstaat.      

 
4. Argumenten 

1.1. Halvering reis- en verblijfkosten:  
Het bedrag is naar beneden bijgesteld op het niveau van de begrotingsrealisatie in 2011. 
De lagere uitgaven zijn deels te verklaren uit de vermindering van het aantal vergaderda-
gen sinds de invoering van de nieuwe vergaderstructuur. In het jaar 2012 is er ultimo sep-
tember al € 17.000,- op uitgegeven. Dat is fors hoger dan de realisatie in 2011. Indien het 
budget in 2013 niet toereikend blijkt te zijn, zullen reiskosten ten laste van de fractie-
budgetten moeten worden gebracht. 

1.2. Verlaging onderzoeksbudgetten:  
Ook op dit budget werd tot nu toe een forse onderuitputting gerealiseerd. Het nu reste-
rende structurele bedrag is zeer bescheiden. Maar het ligt qua begrotingstechniek meer 
voor de hand om pas budget beschikbaar te stellen als er incidenteel door PS een (groot) 
onderzoek wordt gelast, dan om jaarlijks een bedrag te ramen dat veelal niet wordt ge-
bruikt. In verband met het onderzoek OVW is er in 2012 op dit onderdeel geen bezuiniging 
meer mogelijk. 

1.3. Halvering budget voor excursies en werkbezoeken:  
Dit beperkt PS in de aantallen werkbezoeken en excursies die zij kunnen organiseren. Er 
kan enige soberheid worden betracht in de wijze van vormgeving van de excursies.  
In 2012 is er op dit budget nog amper iets uitgegeven. Gezien de plannen voor de rest van 
het jaar zou vrijwel het gehele budget (zo’n € 30.000,-) kunnen worden ingeleverd. 

1.4. Halvering van het budget voor training en ontwikkeling:  
Hier blijft weinig budget voor over. Dat betekent een verarming van de mogelijkheden 
voor statenleden om zich te ontwikkelen in hun rol en taak. Een deel zou echter kunnen 
worden opgevangen door dit meer in fractie- c.q. partijverband te doen. 
Voor 2012 is nog de helft van het budget niet uitgeput. Dus de maatregel kan al per 2012 
ingaan. 

1.5. Afschaffen van de schriftelijke verslaglegging van de opinierondes:  
Deze verslaglegging kan goed worden vervangen door het maken van besluitenlijsten door 
de griffie en door het maken van audio-opnamen van deze vergaderingen, zodat een ieder 
kennis kan nemen van het integraal besprokene. Deze extra audio-opnamen brengen geen 
kosten met zich mee, aangezien deze worden gedekt door het webcastingcontract, dat 
voorzag in webcasting van de vroegere commissievergaderingen. 
In 2012 zijn nog twee statendagen voorzien, waarvan de laatste met een zeer uitgebreide 
agenda. Afschaffing van de verslagen in 2012 levert relatief weinig meer op en stelt de 
griffie voor een enorme klus in de laatste week van december. Deze bezuiniging zou beter 
per 1 januari 2013 in kunnen gaan. Datzelfde geldt voor het volgende punt: 

1.6. Afschaffen van de woordelijke notulen van de besluitvormingsronde:  
De vergaderingen van PS worden integraal uitgezonden en de videoverslagen zijn daarna 
integraal te bekijken (en doorzoekbaar) op de website, indien men geïnteresseerd is in 
het woordelijk besprokene. Daarnaast zal door de griffie een samenvattende besluitenlijst 
van de vergadering worden gemaakt, die voldoet aan de wettelijke voorschriften en vol-
doende helder maakt welke besluiten zijn genomen en hoe de stemmingen zijn verlopen. 
Woordelijke notulen zijn daarmee overbodig en betekenen dubbel werk met dito kosten. 

 
5. Kanttekeningen 

Besluitvorming over bovenstaande punten levert structureel € 118.000,- op (zie bijlage) en in 
2012 nog € 38.000,-. Dat is nog niet voldoende om het budget op het structureel beschikbare 
niveau te krijgen. Daartoe dient structureel nog eens € 80.500,- te worden gevonden. 
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6. Vervolgproces 

Er zal nog besluitvorming moeten plaatsvinden over hetgeen met de resterende € 80.500,- moet 
gebeuren qua dekking. De voorstellen van het Presidium van maart jl. waar nog geen overeen-
stemming over is, betreffen de catering en de fractievergoedingen. Beide voorstellen leveren 
tezamen € 81.900,- op. 
Alternatieven kunnen zijn: 
- Afromen reserves fractiebudgetten (levert m.n. eenmalig iets op, maar het stellen van een 

limiet doet jaarlijks geld terugvloeien in de jaarrekening). 
- Vermindering burgerleden (alleen toestaan voor kleine fracties) 
 
De fractievoorzitters hebben gevraagd om een vergelijking te maken met Statenbudgetten van 
vergelijkbare provincies. Hoewel het voor een deel appels en peren vergelijken is, heeft de grif-
fie in de bijlage een overzichtje gemaakt met gegevens van Groningen, Friesland en Zeeland. 
Daaruit blijkt, dat Flevoland een sober budget heeft voor Staten en griffie, die vergelijkbaar is 
met Groningen. 
 
De fracties zullen bij de begrotingsbehandeling 2013 zelf aan moeten geven, hoe het resterende 
tekort dient te worden opgelost. 
 

7. Ontwerp-besluit 
Provinciale Staten van Flevoland, 
 

gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 4 oktober 2012, nummer 1403739. 
 

     BESLUITEN: 
 
 
In de begroting 2013 en volgende jaren: 
 
1. Het budget voor reis- en verblijfkosten van statenleden te halveren tot een structureel be-

drag van € 13.100,-. 
2. Het budget voor onderzoeken van PS te verlagen met 60% tot een structureel bedrag van  

€ 22.500,- 
3. Het budget voor excursies en werkbezoeken te halveren tot een structureel bedrag van  

€ 16.000,-.  
In 2012 het budget te verlagen met € 30.000,- 

4. Het budget voor training en ontwikkeling van statenleden te halveren tot een structureel 
bedrag van € 8.000,- met ingang van 2012. 

5. De schriftelijke verslaglegging van de opinierondes af te schaffen en die te vervangen door 
een besluitenlijst en audio-opnamen (bezuiniging van € 32.000,-). 

6. De woordelijke notulen van de besluitvormingsrondes af te schaffen en die te vervangen 
door een samenvattende besluitenlijst (bezuiniging van € 16.000,-). 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 14 november 2012. 
 
griffier,                               voorzitter, 
 
 
 
8. Bijlagen 

- Financieel overzicht van het te dekken tekort, de te nemen maatregelen en het resterend 
tekort.   

- Vergelijking Staten- en griffiebudgetten met andere provincies        
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Overzicht te nemen (en genomen) maatregelen en resterend tekort 
 
Fractievzs reeds akkoord met: Ombuiging:  

Reis en verblijfkosten 13.200  
Onderzoeksbudget 33.600  

Excursies en werkbezoeken 16.000  
Training en ontwikkeling 8.000  

Afschaffen verslagen/ notulen 48.000  
Totaal 118.800  

   
Schrappen wachtgeld 55.700 Te dekken: 

Totaal  174.500 255.000 
   
 Resteert 80.500 
 
 
Vergelijking Statenbudgetten  
 
 
Provincie Budget 2012 

Provinciale Sta-
ten* 

(waarvan voor  
fractievergoedingen) 

Budget 2012  
t.b.v. de Statengriffie 
(personeel en materi-
eel) 

Aantal  
leden 

Aantal  
fracties 

 
Groningen 

 
1.535.802** 
 

 
337.700 

 
493.750 

 
43 

 
9 

Friesland 2.780.000*** 
 

1.000.000 628.000 43 10 

Zeeland 2.085.200 **** 
 

363.000 641.500 39 11 

Flevoland 1.309.480 
 

275.392 518.000 39 11 

 
 
* betreft het budget waarvan de statengriffier budgethouder is. Dus niet de budgetten die door de 
stafafdelingen nog apart toegerekend worden aan de staten, maar door hen zelf worden beheerd. 
 
** inclusief €266.000,- voor de Noordelijke Rekenkamer (zie bijlage 1) 
 
*** Totaal bedrag budget PS is inclusief pensioenen, wachtgeldregelingen tot en met stateninforma-
tiesysteem en rekenkamer (€266.000,- ) e.d. 
 
**** Waarvan 1 miljoen per jaar ten behoeve van (beleids)initiatieven van PS 
 
 
 
 

 
 

 Bijlage bij Statenvoorstel 
 
1 2 8 8 0 3 8  
 


