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Onderwerp
Ombuigingen budget PS 2013 en volgende jaren
Inhoud
Besluiten nemen over een aantal
Wat is de bedoeling van de behandeling?
ombuigingsmaatregelen op diverse budgetten van
PS. Deze ombuigingsmaatregelen betreffen een
deel van de dekking van het budgettaire gat dat
in de begroting en meerjarencijfers van PS
aanwezig is.
Wat wordt er van PS gevraagd?
In te stemmen met de ombuigingen op de in het
voorstel genoemde onderdelen. En voorts bij de
behandeling van de begroting 2013 nadere
voorstellen te doen voor de dekking van het
resterende tekort van € 80.500,Wat is de context van het onderwerp / in
De besluitvorming over dit voorstel vormt
welke context vindt behandeling plaats?
onderdeel van de besluitvorming over de
begroting 2013. Het begrotingsvoorstel 2013 is
voor het onderdeel PS nog niet op orde en bevat
structurele tekorten. Het is van belang om bij
vaststelling van de begroting 2013 ook de
onderdelen voor PS op het juiste niveau vast te
stellen.
Proces
Op 9 mei 2012 lag een voorstel vanuit het
Wat is de voorafgaande historie geweest?
Presidium voor, om het budgettaire gat op de
begroting van PS in zijn geheel te dekken met
ombuigingsmaatregelen. Dit voorstel is toen van
de agenda gehaald, waarop de fractievoorzitters
zich over de materie hebben gebogen. Dat heeft
tot gedeeltelijke overeenstemming geleid over
een deel van de voorgestelde ombuigingen. Dit
deel ligt nu voor ter besluitvorming. Voor het
resterende deel doet het Presidium nu een
procesvoorstel aan de Staten.
Hoe gaat het na deze ronde verder?
Tijdens de behandeling van de begroting 2013
zullen fracties nadere voorstellen moeten doen
voor de structurele dekking van het resterende
gat van € 80.500,-. Dat kan door nadere
ombuigingen op de budgetten van PS, maar
eventueel ook door dekking vanuit andere
budgetten op de begroting van de provincie
Flevoland.
Indien het gat van € 80.500,- niet wordt gedekt,
zullen PS in de loop van 2013 opnieuw worden
geconfronteerd met tekorten op de beschikbare
budgetten c.q. met een overschrijding ervan in
de jaarrekening.

