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Kaderbrief 2020
1.
Inleiding
In de Financiële verordening is opgenomen dat het college van Gedeputeerde Staten voor het
zomerreces aan Provinciale Staten de kaderbrief ter vaststelling toezendt.
Deze kaderbrief vormt de start van de begrotingscyclus 2020 en bevat de kaders voor de
begroting 2020. Vanwege de verkiezingen en de onderhandelingen over een nieuw college
bevat de kaderbrief in een verkiezingsjaar minder beleidsvoornemens dan in andere jaren. Wij
hebben afgewogen welke ontwikkelingen niet kunnen wachten op een collegeakkoord en alleen
die voorstellen opgenomen die wij noodzakelijk achten.
2.
Inhoud kaderbrief
In de kaderbrief 2020 – 2023 wordt een beeld gegeven van het meerjarig financieel beeld van
de provincie Noord-Holland. Daarbij betrekken wij zowel de beleidsmatige trends in Nederland
en Noord-Holland als macro-economische ontwikkelingen. Wij beoordelen welke gevolgen deze
mogelijk hebben voor de provinciale financiën.
Daarnaast stellen wij in het hoofdstuk “Begrotingsbeleid” een aantal kaders voor dat wij zullen
hanteren voor het opstellen van de begroting 2020 en meerjarenraming. Daarmee beogen wij
de voorwaarden te scheppen voor een robuust begrotingsbeleid, dat voldoet aan de externe
eisen van onze toezichthouder BZK en aan onze eigen wens voor een duurzaam sluitende
begroting.
In hoofdstuk 5 worden de ontwikkelingen geconcretiseerd tot het meerjarig financieel beeld
2020 - 2023. Startend met de vigerende meerjarenraming worden alle ontwikkelingen benoemd
en toegelicht waarvan wij voorstellen deze in het begrotingskader op te nemen. Bij elkaar leiden
deze voorstellen tot een meerjarig sluitend begrotingsbeeld.
In hoofdstuk 6 zijn de beleidsvoorstellen die (mede) betrekking hebben op het lopende jaar
2019 apart opgenomen. Na vaststelling van deze kaderbrief zullen de voorstellen financieel
administratief in de zomernota worden verwerkt.
4.

Proces en procedure

Op 8 juli 2019 vindt in Provinciale Staten het debat over de kaderbrief plaats. Daarna zal de
kaderbrief dienen als basis voor de op te stellen concept begroting en meerjarenraming 2020 -

1

2019
2023, waarover volgens de planning van PS op 4 november de algemene beschouwingen zullen
plaatsvinden.
5.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 14 mei 2019;

gelet op ,

besluiten:

1.

In te stemmen met de financiële uitgangspunten van de kaderbrief 2020.

2.

In te stemmen met het geactualiseerd financieel kader voor de meerjarenraming 20202023.

3.

In te stemmen met het begrotingsbeleid op basis van het criterium duurzaam
structureel en reëel evenwicht.

4.

In te stemmen met de voorgestelde beleidsontwikkelingen die in deze kaderbrief zijn
opgenomen.

5.

De kaderbrief 2020 vast te stellen.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

3

2019
, voorzitter

, statengriffier
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