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Kern mededeling:

In verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart a.s. is 2019
een bijzonder jaar waar het gaat om de voorbereiding van de Programmabegroting 2020. Immers, het Coalitieakkoord dat zal ontstaan na de verkiezingen, zal
in belangrijke mate bepalend zijn voor de inhoud van de Programmabegroting
2020. Het Coalitieakkoord zal afzonderlijk worden besproken in Provinciale
Staten. Het college heeft geoordeeld dat het uitbrengen van een Perspectief nota
2020-2023 in dit verkiezingsjaar dan geen toegevoegde waarde heeft. Om die
reden zal dit jaar geen Perspectiefnota worden uitgebracht.
Mededeling:

Na de verkiezingen op 20 maart a.s. zullen coalitiebesprekingen plaatsvinden. Dit
zal leiden tot een Coalitieakkoord, waarin de hoofdlijnen van het beleid voor de
komende periode worden gepresenteerd, inclusief een financieel perspectief.
Het Coalitieakkoord wordt vervolgens besproken in uw Staten.
Daarmee heeft het Coalitieakkoord een sterke overlap met de Perspectief nota,
die, conform artikel 3 van de Financiële verordening, jaarlijks in uw Staten wordt
behandeld. Ook daarin worden kaders op hoofdlijnen gesteld voor het beleid voor
de komende jaren, inclusief een indicatie van de bedragen die daarmee gemoeid
zijn.
De opstelling van de Perspectiefnota vindt doorgaans plaats in de maanden maart
en april. Omdat er dan naar alle waarschijnlijkheid niet beschikt kan worden
over een Coalitieakkoord, zou dit voor dit jaar leiden tot een 'beleidloze' Perspectiefnota 2020-2023, waarin slechts de autonome ontwikkelingen binnen het
bestaande beleid budgettair worden vertaald en de algemene dekkingsmiddelen
(zoals de Provinciefondsuitkering) en stelposten (bijvoorbeeld de loon- en prijsontwikkelingen) worden geactualiseerd, maar waarin het Coalitieakkoord nog
niet is verwerkt.
De toegevoegde (bestuurlijke) waarde daarvan beoordelen wij als zeer beperkt.
Om die reden zal dit jaar geen Perspectiefnota worden uitgebracht, maar zullen
wij de uitkomsten van de bespreking van het Coalitieakkoord in uw Staten,
tezamen met de nieuwe inzichten in autonome kostenontwikkeling bestaand
beleid en algemene dekkingsmiddelen rechtstreeks verwerken in de ontwerpbegroting 2020. Daarmee krijgt de begrotingsbehandeling in november 2019 meer
gewicht.
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NB: De Zomernota, waarin wordt gerapporteerd over afwijkingen bij de uitvoering van de begroting voor het lopende jaar 2019, zal regulier op het daarvoor
vastgestelde tijdstip verschijnen. De eventuele begrotingseffecten van het Coalitieakkoord voor het lopende begrotingsjaar (2019) zullen via mandaat begrotingswijziging worden verwerkt na bespreking van het Coalitieakkoord in uw
Staten.
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