MEMORANDUM
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AAN

Provinciale Staten

VAN

Robert Strijk

ONDERWERP

Besluitvorming die verwerkt dient te worden in de kadernota

Recentelijk heeft het college u de kaderbrief 2021-2024 toegestuurd. Er zijn echter verschillende voorstellen die
wij eerder aan u hebben toegestuurd die impact zouden hebben op de kadernota 2021-2024. U behandelt
bijvoorbeeld woensdag 3 juni 2020 een Statenvoorstel met betrekking tot het Cultuur- en erfgoedprogramma
2020-2023 ‘Voor Jong & Altijd’. Hierin stellen wij u het onderstaande besluit voor:
De voorgestelde kasritmewijzigingen te verwerken in de Kadernota 2021 die in de PS-vergadering van 8 juli
2020 wordt behandeld.
Het zal duidelijk zijn dat deze voorgestelde kasritmewijzigingen niet in de kaderbrief 2021-2024 verwerkt worden
maar in de programmabegroting 2021. Bij de kaderbrief 2021-2024 vragen wij u immers enkel kennis te nemen
van verschillende zaken.
Daar waar u in het verleden besluiten heeft genomen met betrekking tot de geplande kadernota 2021-2024 zullen
wij dat besluit in de programmabegroting 2021 verwerken. Daar waar het statenvoorstellen betreft die u op
woensdag 3 juni en woensdag 8 juli zult behandelen, wil ik uw griffie vragen om het voorgenomen besluit in de
besluiten van uw Staten aan te passen zodat de term kadernota 2021 vervangen wordt met de term
programmabegroting 2021. Natuurlijk doe ik dit in afstemming met mijn collega's die deze memo ook bij de
stukken van de collegevergadering zullen aantreffen.
Bij de voorstellen die het college de komende tijd opstellen, zullen wij dit natuurlijk zelf corrigeren en ik hoop dat u
mij excuseert dat ik een beroep op uw griffie moet doen in deze. Toen het college uiteindelijk het besluit nam dat
een kadernota in deze tijd niet mogelijk is, hadden wij dit onvoldoende in beeld en daardoor zijn onze voorstellen
aan u hier niet op aangepast. Dat zal dus op het moment van besluitvorming moeten gebeuren.

