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Betreft: Bestedingsplannen bestemmingsreserves

- 6 OKI. 2020
Kenmerk

Geachte leden
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het besluit van ons college ter
kennis waarin wij de bestedingsplannen voor de bestemmingsreserves
hebben vastgesteld.

1492443/1492446

Uw kenmerk

Toelichting
Bij de behandeling van de kaderbrief 2021 in PS heeft de
portefeuillehouder Financiën toegezegd om uw Staten meer inzicht te
geven in de staat van de reserves door middel van bestedingsplannen.
Het bestedingsplan moet inzicht geven in de wijze waarop wij van plan
zijn de doelen die PS gesteld hebben bij het instellen van de reserve te
verwezenlijken en waaraan wij verwachten de middelen in de reserve uit
te geven.
De bestedingsplannen zijn opgesteld vanuit de kaders die door de
Staten zijn meegegeven in de kadernota reserves en voorzieningen
201 8. De basis voor de invulling van het bestedingsplan vormt de
doelstelling die in het instellingsbesluit van elke reserve is vastgelegd.
Dit is waar mogelijk aangevuld met relevante beleidskaders en
omgevingsfactoren die van invloed zijn op de aanwending van de
reserve.
In financieel opzicht zijn de actuele standen van de reserves
opgenomen, aangevuld met de geplande stortingen en/of
overhevelingen in de komende jaren. Voor zover mogelijk is ook per
reserve aangegeven voor welke activiteiten de middelen in de reserves
plannen uitgewerkt worden. Omdat de bestedingsplannen een horizon
van acht jaar hanteren is het niet in alle gevallen mogelijk om een
financieel sluitend overzicht van activiteiten tot en met 2027 op te
stellen. De concretisering van de activiteiten en het bijstellen van de
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planningen vindt plaats via de reguliere planning- en controlcyclus
waarin u besluit over het vaststellen en bijstellen van de begroting.
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