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Kern mededeling:

Via mededeling van 21 februari 2019 (2383791) bent u geïnformeerd over het
voornemen van ons college om dit verkiezingsjaar, vanuit pragmatische overwegingen, geen Perspectiefnota uit te brengen.
Inmiddels is ons gebleken dat vanuit uw Staten wel gehecht wordt aan het ontvangen en bespreken van een Perspectiefnota 2020-2023, zoals dat ook is vastgelegd in de Financiële verordening van de provincie. Uiteraard willen wij daaraan
tegemoetkomen en zullen wij een Perspectief nota 2020-2023 (laten) opstellen
die, conform uw vergaderschema, behandeld kan worden in de Integrale Commissie van 19 juni en in Provinciale Staten van 10 juli 2019.
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Mededeling:

Via mededeling van 21 februari 2019 (2383791) bent u geïnformeerd over het
voornemen van ons college om dit jaar geen Perspectief nota uit te brengen. Dit
was vooral ingegeven vanuit pragmatische overwegingen.
Zoals in genoemde mededeling was aangegeven vindt de (ambtelijke) voorbereiding en opstelling van de Perspectiefnota doorgaans plaats in de maanden maart
en april. Omdat er dan naar alle waarschijnlijkheid niet beschikt kan worden
over een Coalitieakkoord, zou dit voor 2019 jaar leiden tot een 'beleidloze'
Perspectiefnota 2020-2023. Hierin zouden slechts eventuele budgettaire gevolgen
van autonome ontwikkelingen binnen het bestaande beleid worden beschreven,
alsmede de meerjarige effecten van reeds genomen besluiten en de nieuwste
inzichten in de algemene dekkingsmiddelen (zoals de Provinciefondsuitkering) en
stelposten (bijvoorbeeld de loon- en prijsontwikkelingen). Het Coalitieakkoord,
waarin het beleid voor de komende jaren wordt geformuleerd zou hierin dus naar
alle waarschijnlijkheid niet zijn verwerkt. De toegevoegde (bestuurlijke) waarde
van een dergelijke 'beleidloze' Perspectiefnota beoordelen wij nog steeds als
zeer beperkt.
Omdat op een ander moment het Coalitieakkoord onderwerp van beraadslaging
zal zijn, zou voorts verwarring kunnen ontstaan, omdat beide documenten mede
dienen ter voorbereiding van de Programmabegroting 2020-2023.
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Inmiddels is ons gebleken dat vanuit uw Staten wel gehecht wordt aan het ontvangen en bespreken van een Perspectiefnota 2020-2023. Uiteraard willen wij
daaraan tegemoetkomen. Wij zullen binnenkort de Perspectiefnota 2020-2023
(laten) opstellen die, conform uw vergaderschema, behandeld kan worden in de
Integrale Commissie van 19 juni en in Provinciale Staten van 10 juli 2019. Deze
Perspectief nota zal de elementen bevatten die hierboven zijn beschreven.
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