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Panoramaronde 1 

Onderwerp 
Programmabegroting 2014-2017 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

De ambtelijke organisatie geeft een nadere 
toelichting op de begroting 2014 ter 
voorbereiding op de opinie- en 
besluitvormingsronde.  

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen ter 
verduidelijking en informatie. Er is nog geen 
plaats voor discussie; dat kan in de opinieronde. 
Vragen kunnen ook nadien schriftelijk gesteld 
worden via het format en de planning. 

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

De begroting maakt onderdeel uit van de p&c-
cyclus van de provincie. Hierin wordt zowel  
inhoudelijk als financieel (op programma-
niveau) een beeld geschetst van de (beleids-) 
plannen voor het komende jaar en de 
meerjarige consequenties daarvan op het 
budgettaire vlak. Daarnaast wordt een beeld 
gegeven van de meerjarige stand van het 
financiële huishoudboekje van de provincie en 
de financiële risico’s die worden gelopen. Ook 
de meerjarige effecten van de mutaties in de 
Zomernota 2013 staan in de begroting 2014-2017 
opgenomen. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

In de Perspectiefnota 2014-2017 van juni jl. zijn 
de contouren van deze begrotingsvoorstellen al 
geschetst. Tijdens de behandeling daarvan in PS 
is een aantal moties en amendementen 
aangenomen, die (voor zover relevant voor deze 
begroting) in de voorstellen zijn verwerkt. 
 
Bij de vaststelling van de Perspectiefnota heeft 
het college toegezegd te komen met een 
alternatief voor indexering van de MRB met 2% 
per jaar vanaf 2014. In de voorliggende 
begroting is een alternatief opgenomen. 
 
Daarnaast is via de Perspectiefnota incidenteel 
€2,6 mln beschikbaar gekomen voor een extra 
impuls in 2014. In het Statenvoorstel dat hoort 
bij de begroting 2014 is de invulling daarvan 
geconcretiseerd. 
 

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Op 16 oktober vindt de opinieronde plaats in 
drie parallelle sessies. Daarna volgt op 13 
november de plenaire begrotingsbehandeling 
inclusief de Algemene Beschouwingen 
daaromtrent. 
 
Voor zover de technische vragen niet gesteld 
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zijn tijdens de panoramaronde zult u nog in de 
gelegenheid worden gesteld om technische 
vragen schriftelijk in te dienen. Over de 
procedure en termijnen wordt u nog nader 
geïnformeerd.   
 

  


