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Onderwerp: Voordracht eerste begrotingswijziging 2019

Advies commissie M&F:
De Voordracht eerste begrotingswijziging 2019 als bespreekstuk wordt doorgeleid naar PS van 4 maart
2019

Uittreksel van het concept-verslag M&F 11-02-2019:
6a. Voordracht eerste begrotingswijziging 2019
Mevrouw Pels (GL) heeft een vraag over 5.1.2. (pagina 17). De middelen van de taskforce zijn in de reserve
woningbouw gestort. Nu blijkt dat deze middelen niet worden niet benut. Waarom valt het bedrag niet vrij?
De heer Van Hooff (PVV) heeft een vraag over de bijdrage aan het Goois Natuurreservaat. De heer Van Hooff
was lid van het algemeen bestuur van het Goois natuurreservaat. Noord-Holland zou per 1 januari 2019 uit
het verband stappen. In de begroting staat dat er nog steeds € 850.000 vanuit Noord-Holland wordt
verwacht. Hoe valt dat te plaatsen?
Op pagina 21 van de bijlage staat onder Reserves dat er 4,1 miljoen euro, het restant van de beschikbare
middelen voor energietransitie opgenomen als budget voor activiteiten die bijdragen a aan het realiseren van
doelstellingen in het Klimaatakkoord.: De PVV wil niet dat ook nog eens een bedrag van 4.1 miljoen euro
belastinggeld wordt gebruikt voor onzinnige klimaatmaatregelen.
Gedeputeerde Post merkt op dat deze financiële aspecten bij de portefeuille Duurzame energie horen.
Hetzelfde geldt voor de vraag van mevrouw Pels. Daar gaat het over Ruimte en Wonen. Hier zijn sec het
hoofdstuk over Mobiliteit en het financieel beleid aan orde.
De gedeputeerde heeft de antwoorden op die vragen niet.
De heer Heijnen (CDA) wijst erop dat de begrotingswijziging in geen van de andere commissies geagendeerd
staat.
Gedeputeerde Post merkt op dat de agendering van onderwerpen niet de verantwoordelijkheid van het
college is. Provinciale Staten gaan over de agendering.
De heer Van Hooff (PVV) heeft verder geen opmerkingen. In Provinciale Staten komt de PVV nader terug op
dit onderwerp.
De heer Heijnen (CDA) heeft een vraag over Personeel en Organisatie.
Vanaf begin dit jaar is overgegaan op een meer flexibele capaciteitsturing; Noord-Holland heeft een kleinere
ambtelijke capaciteit ten opzichte van vergelijkbare provincies. De vraag is of die sturing een oplossing is? Is
het structureel? Zijn er al ervaringen te delen?
Het CDA kan instemmen met de voorgestelde begrotingwijziging.
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De heer Tijssens (D66) constateert dat er enkele kleine tegenvallers aan het licht komen in deze
begrotingswijziging. Er wordt een nieuwe begrotingssystematiek gehanteerd. De tegenvallers die er zijn,
worden op deze manier goed inzichtelijk. Hiervoor zijn er complimenten aan Gedeputeerde Staten.
Gedeputeerde Post geeft aan dat zij de vraag van de heer Heijnen zal doorspelen naar haar collega Personeel.
De complimenten van de heer Tijssens zijn voor de heer Heijnen en ‘zijn’ Rekeningencommissie. Provinciale
Staten voerden de nieuwe begrotingssystematiek in.
De voorzitter constateert dat de voordracht als bespreekpunt naar Provinciale Staten wordt doorgeleid.

