Vergadering Provinciale Staten op 16 november 2022

Amendement (art. 32 Reglement van Orde)
op voorstel Keuzes voor een duurzame toekomst – herijking provinciale
rol en begroting (PS2022-804)
De indieners stellen voor het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:
Het besluit aan te vullen met het hiernavolgende beslispunt 2:
2.

De “Keuzes voor een duurzame toekomst” onder beslispunt 1 definitief te bekrachtigen na de
Provinciale Statenverkiezingen 2023 in en bij de Perspectiefnota 2024, zodat dan ook de
uitkomsten van gesprekken met partners naar aanleiding van beslispunt 1, hun inzichten over
gevolgen daarvan voor de ambities van Gelderland en ook eventueel aanvullende inzichten
meegewogen kunnen worden, waarover zal worden gerapporteerd.
Dit alles met inachtneming van het vervolgproces richting partners zoals beschreven in de
Statenbrief d.d. 1 november 2022 (PS 2022-804) van Gedeputeerde Staten betreffende de
Keuzes voor een duurzame toekomst.

Toelichting
De herijking van de rol van de provincie en van de begroting voor de structurele inzet in de komende
jaren heeft fundamentele gevolgen. Het grijpt voor de lange termijn direct in op de diverse activiteiten.
Door de verduurzaming van de Gelderse begroting worden de structurele provinciale activiteiten in
balans gebracht met de structureel beschikbare middelen. Daarnaast zal in het komende jaar na
provinciale Statenverkiezingen ook besloten worden over de inzet van de beschikbare incidentele
middelen voor de komende bestuursperiode.
Vanwege de samenhang tussen deze twee processen, vanwege de doorwerking van het onderhavig
besluit voor de structurele inzet richting partners en samenleving en vanwege het feit dat er komend
jaar eveneens Provinciale Statenverkiezingen zijn, gebeurt de besluitvorming over de structurele inzet
in twee stappen.
Zo staat dit in de genoemde Statenbrief van Gedeputeerde Staten beschreven: “met deze twee
stappen is een zorgvuldige besluitvorming mogelijk en kunnen de consequenties worden gewogen en
in tijd worden geborgd”
In het besluit behorend bij de Statenbrief betreffende de Keuzes voor een duurzame toekomst –
herijking provinciale rol en begroting) is – anders dan in de Statenbrief beschreven - vooralsnog de
eerste stap van de besluitvorming opgenomen. Dit amendement heeft tot doel om de door

Gedeputeerde Staten beschreven tweede stap in de besluitvorming alsnog in het besluit op te laten
nemen.
Zo kan het voorgestelde besluitvormingstraject inclusief het beschreven vervolgproces richting
partners compleet worden gemaakt en kunnen de gevolgen goed worden gewogen en in tijd worden
geborgd.
We stellen PS voor om dienovereenkomstig te besluiten.
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