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Motie financieren met focus en visie
De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 7 juli 2021, voor de behandeling van de
Kadernota 2022-2025,
constateren dat:
- Gedeputeerde Staten de wensen en ambities van Provinciale Staten hebben
doorgerekend en geconstateerd dat er een schaalsprong van de begroting nodig zal zijn
in de komende jaren.
- Gedeputeerde Staten de begroting voor de komende jaren mede sluitend maken door
middel van een verhoging, aanvullend op de reguliere indexering van de
motorrijtuigenbelasting (MRB) van 2% in 2022.
Overwegen dat
- In het coalitieakkoord is opgenomen dat eerst fundamenteel en taakstellend naar de
begroting gekeken wordt alvorens de opcenten op de MRB boven de indexering te
verhogen.
- De Provincie Utrecht in de afgelopen 2 jaar een inhaalslag en een grondige verbetering
van de kwaliteit met betrekking tot de begroting en de verantwoording en de
tussentijdse verantwoordingen heeft gerealiseerd,
- De accountant de kwaliteitsverbetering van de verantwoording (de jaarrekening) zeer
positief beoordeelt.
- De Provincie Utrecht een versterking van de provinciale organisatie en financiële functie
op het operationele vlak heeft doorgemaakt, maar dat deze versterking nog niet is
voltooid.
- Een gedegen organisatie, onderbouwing van plannen en kaderstelling door PS van
belang zijn voor de uitvoering van de begroting en dus van groot belang zijn voor de
Utrechtse burger/belastingbetaler.
- Gedeputeerde Staten voorstelt om de helft van de meerjarig, incidenteel opgenomen
verwachte vertragingsfactor (onderbesteding) van 2% op de materiële budgetten vanaf
2023 als structureel op te nemen en daarmee een extra impuls te geven aan het
tegengaan van planningsoptimisme.
Overwegen voorts dat
- De provincie Utrecht niet de meest bemiddelde provincie is wat betreft reserves
- De provincie Utrecht tot de provincies behoort met de laagste motorrijtuigenbelasting
- Het belangrijk is om een structureel sluitende begroting te hebben, alsmede voldoende
zicht op structurele financiering voor in plannen opgenomen ambities.
- Vragen vanuit de Staten met betrekking tot de strategische kwaliteit van de financiële
functie van Provincie Utrecht inzicht geven in de behoefte aan versterking van een brede
strategische functie binnen de provincie Utrecht.
- Er voor 2021 een nieuwe doelenboom is vastgesteld, maar PS de kwaliteit van deze
nieuwe doelenboom nog niet in een integrale P&C cyclus heeft kunnen beoordelen (van
kadernota tot jaarrekening)
- Provinciale Staten nog niet integraal hebben gesproken over de prioritering van
middelen en inzet van capaciteit over die nieuwe doelenboom, noch getoetst of
uitgevoerde activiteiten ook daadwerkelijk bijdragen aan het doelbereik.
Spreken uit dat:

-

Aan deze eenmalige verhoging van de MRB de volgende aanvullende randvoorwaarden
zijn verbonden:
- “Gedeputeerde Staten brengen Provinciale Staten in positie om financiële lange
termijn scenario’s op basis van een integrale afweging te kunnen bespreken,
waaronder een kritische toets op lopende activiteiten in relatie tot de programmaen beleidsdoelen.
- Gedeputeerde Staten investeren in een adequate strategische functie, die GS en PS
voorziet in integrale lange termijn visies en scenario’s, inclusief scenario’s en
kansen voor cofinanciering door externe (publieke/private) partners en hefbomen
om doelstellingen te financieren.
- De bespreking van de financiële scenario’s en lange termijn visie(s) krijgen een
structurele plaats op de agenda van PS met als doel kennis en kwaliteit van het
debat door PS over (integrale) financiële afwegingen te versterken.
- Gedeputeerde Staten zorgen voor verder uitgewerkte plannen die voortvloeien uit
in de omgevingsvisie genoemde ambities conform de doctrine ‘geld volgt plan’ en
leggen deze tijdig voor aan de Staten teneinde de kaders vast te stellen”

-

de hiervoor genoemde overwegingen en randvoorwaarden het noodzakelijk maken dat
een strategische functie met een integrerend karakter wordt ingesteld en dat
een budget beschikbaar te maken van EUR 500.000 uit de begroting 2022, eventueel
incidenteel, maar altijd met oog op structurele verbetering, en een voorstel te doen voor
structurele borging van de strategische functie bij de kadernota 2023.

en gaan weer verder met de vergadering,
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