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Opinieronde 5      

Onderwerp 
Begroting 2014:  
Programma 4 Samenleving 
Programma 6 bestuur 
Onderhoudsplan Meubilair provinciehuis 
Legesverordening 1998, 18 de wijziging 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Het betreft oordeelsvorming over de hierboven 
aangegeven onderdelen van de begroting 2014-
2017. 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Technische en feitelijke vragen zijn in 
voorgaande rondes al afgehandeld. Daar is hier 
geen plaats meer voor. 
Er is nu gelegenheid tot inhoudelijke/politieke 
vragen aan het college en een eerste discussie 
over de begrotingsvoorstellen. Aan de fracties is 
de keuze welke discussiepunten al in de 
opinieronde worden ingebracht en welke tot de 
integrale plenaire behandeling worden bewaard. 
Na de opinieronde zouden in elk geval alle 
verduidelijkende vragen moeten zijn gesteld. 
Vooral technisch van aard zijn het 
onderhoudsplan en de wijziging van de 
legesverordening 

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

De begroting vormt de basis van de P&C-cyclus 
en is daarmee het belangrijkste onderdeel. Het 
geeft inhoud aan het budgetrecht van de Staten, 
een belangrijke kaderstellende bevoegdheid van 
PS. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Bij de behandeling van de Perspectiefnota in 
mei jl. zijn de kaders voor deze begroting 
gegeven d.m.v. het vaststellen van de 
Perspectiefnota en het aannemen van moties. 
Op 25 september was er een Panoramaronde. Er 
zijn daar door de fracties al een aantal 
technische vragen gesteld. Er volgt nog 
informatie over de verdeelsleutel voor de MRB. 
Verder is er een mededeling uitgegaan over de 
gevolgen van de Miljoenennota 2014 voor de 
provinciale begroting 2014. (HB 1534928). Die 
treft u ook aan bij de stukken voor de ronde 
Bestuur en Samenleving. 

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Op 13 november vindt de plenaire behandeling 
van de begroting plaats, waarbij ook van de 
zijde van de Staten de Algemene Beschouwingen 
worden uitgesproken.  

  


