IM

Provincie
Noord-Holland

POSTBUS 3007 I 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon
J. Koning
CZ/FIN

Telefoonnummer +31235144992
koningj@noord-holland.nl

1 I 3
Verzenddatum

Betreft: Proces van kaderbrief naar begroting

2 9 JUNI 2022
Kenmerk

Geachte leden

1841307/1860559

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
Proces van kaderbrief naar begroting

Uw kenmerk

Inleiding
In de vergadering van de commissie EFB is gesproken over het proces
van kaderbrief naar begroting. Om eventuele onduidelijkheden te
voorkomen en om te zorgen dat alle statenleden over dezelfde
informatie beschikken zetten wij in deze brief het door ons
voorgestelde proces uiteen.

Stand van Zaken nu
Wij hebben als GS op 1 7 mei besloten over voorliggende kaderbrief op
basis van de informatie die we ook aan uw staten beschikbaar hebben
gesteld. Dit betrof de kaderbrief zelf, de bijlage met voorstellen die zijn
betrokken in de afweging maar niet zijn meegenomen, en het
rekeningresultaat over 2021 na bestemming. Deze financiële input
samen met de in de kaderbrief geschetste onzekerheden richting de
toekomst zijn voor ons aanleiding geweest om te kiezen voor prudent
financieel beleid zoals nader toegelicht in de kaderbrief.
Onzekerheden
In de kaderbrief vragen wij uw Staten in te stemmen met de geschetste
kaders voor de begroting 2023. Dit jaar is in dat opzicht een bijzonder
jaar omdat de ontwikkelingen zich, meer nog dan in andere jaren, in
hoog tempo opvolgen. Zo zijn de in de kaderbrief gehanteerde
indexatie-percentages op een aantal onderdelen reeds achterhaald en
(fors) naar boven bijgesteld. Maar er zijn ook ontwikkelingen met een
positieve invloed op het resultaat zoals de meicirculaire die het Rijk op
31 mei heeft uitgebracht en waarin een relatief omvangrijke positieve
bijstelling is opgenomen ten opzichte van de uitgangspunten in de
maartbrief waar voorliggende kaderbrief nog op is gebaseerd.
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Wij zullen uw Staten, zoals gebruikelijk, informeren over deze
ontwikkelingen via de reguliere P&C cyclus met als eerstvolgende P&C
documenten de tweede begrotingswijziging 2022 en de begroting
2023.

Gegeven deze ontwikkelingen zal voor het opstellen van de begroting
2023 een nieuwe integrale afweging op basis van de actuele stand van
zaken nodig zijn. Hierbij betrekken wij in GS naast de actuele financiële
informatie uiteraard de kaders die u vanuit Staten meegeeft bij de
kaderbrief, maar ook de voorstellen die eerder niet zijn opgenomen in
de kaderbrief.

Beoogde vervolgstappen
In de tijd verloopt het proces van kaderbrief tot begroting als volgt.
4 juli:
1 1 juli:
19juli:

beraadslaging PS Kaderbrief
besluitvorming PS Kaderbrief
Eerste lezing begroting 2023 in GS (inclusief
integrale afweging financiën en voorstellen).

25 juli 1 9 augustus:

Zomerreces (en opstellen boekwerk begroting
2023)
30 augustus: Besluitvorming begroting 2023 GS
1 september: Uiterste verzenddatum begroting 2023 aan PS
(conform jaarkalender Provinciale Staten)
1 4 november: Besluitvorming begroting 2023 PS

In dit proces zijn de PS vergaderingen in juli en november de geëigende
momenten voor uw Staten voor het inbrengen van
wijzigingen/voorstellen over de begroting 2023.

Wij geven u in overweging om eventuele moties bij de kaderbrief zo te
formuleren dat GS het voorstel betrekken bij de integrale afweging in
aanloop naar de begroting 2023. Dit biedt ons college de ruimte om het
voorstel in te passen in het op te stellen financieel kader in de
begroting 2023 en ook af te wegen tegen de niet overgenomen
voorstellen in de kaderbrief. Afhankelijk van de ruimte die u aan het
college wil laten voor een voorstel tot prioritering van de
‘collegevoorstellen’ (zie bijlage ‘brief aan PS over overwegingen GS bij
kaderbrief 2023) en het via de motie ingediende voorstel kunt u in de
motie een prioritering meegeven.

1841307/1860559

3 | 3

1841307/1860559

Daarnaast blijft uiteraard de mogelijkheid om in november de begroting
te amenderen of om naar aanleiding van de begroting 2023 moties in te
dienen in november met een opdracht aan het college om de begroting
te wijzigen.
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