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1 Ontwerpbesluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelet op:
De artikelen 105, 143, 145, 193 t/m 195 van de Provinciewet en artikelen 7, 22 en 23 van het
Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten (BBV);
Besluiten:
1. de Begroting 2017 vast te stellen.
2. Het volgend nieuwe doel toe te voegen aan de paragraaf bedrijfsvoering: doel 2 we zijn een
aantrekkelijk en goed werkgever
3. Doel 2 van de paragraaf bedrijfsvoering: (vanuit de begroting 2016) de provincie voert een
duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid te hernummeren naar doel 3.
4. Doel 4-4 Afbouw taken jeugdzorg te laten vervallen met ingang van 2017.
5. De volgende nieuwe prestatie indicator toe te voegen aan doel 1 van de paragraaf
bedrijfsvoering:
 2.5 klanttevredenheid
6. De volgende prestatie indicatoren te wijzigingen bij doel 1 van de paragraaf bedrijfsvoering:
 1.1 percentage bedrijfsvoering wordt 1.1 percentage overhead
7. De volgende nieuwe effectindicatoren toe te voegen aan doel 2 van de paragraaf
bedrijfsvoering:
 1 we zijn maatschappelijk betrokken en streven naar een divers personeelsbestand.
 2 we doen onderzoek naar en werken actief aan het werkgeversmerk ‘provincie ZuidHolland’ bij werkzoekenden en personeel.
8. De volgende nieuwe prestatie indicatoren toe te voegen aan doel 2 van de paragraaf
bedrijfsvoering:
 1.1 aantal trainees.
 1.2 aantal participatiebanen.
 1.3 aantal stageplekken.
 1.4. aantal werk- ervaringsplaatsen (o.a. statushouders, mbo-ers)
 1.5 aantal uitwisselingen van personeel tussen verschillende overheden.
 2.1 Rapportcijfer beste werkgever/werkplezier
9. De volgende nieuwe effectindicator toe te voegen aan doel 1.5 van Programma 1:
 1.5.a Barometer Duurzame landbouw (in ontwikkeling)
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10. De volgende nieuwe prestatie indicatoren toe te voegen aan doel 1.5 van Programma 1:
 1.5.1.1 Het aantal proeftuinen (in voortgangsrapportage wordt dit verder uitgewerkt naar


doelen 1) kringlopen van grondstoffen, 2) regionale voedselketens en 3) biodiversiteit)
1.5.1.2 Het aantal deelnemers aan samenwerkingsverbanden die uitvoering geven aan
proeftuinen





1.5.1.3 De jaarlijkse kosten van proeftuinen inclusief het aandeel POP-3 subsidie (in €)
1.5.2.1 Samenwerkingsverband Platform Duurzame Landbouw
1.5.2.2 Samenwerkingsverband Kennis- en Ontwikkelprogramma

 1.5.2.3 Het aantal samenwerkingen met andere netwerkorganisaties
11. De bestemmingsreserve Egalisatiereserve beheer & onderhoud DBI vast te stellen.
12. De nieuwe investeringskredieten zoals opgenomen in paragraaf 5.8 van de Begroting 2017
vast te stellen.
13. Vastgesteld de brief aan de Randstedelijke Rekenkamer waarin de Kalender beleids- en
subsidie-evaluaties 2016-2019 conform de Verordening beleidsevaluaties aan de Randstedelijke
Rekenkamer wordt aangeboden.
14. De productenraming te laten vervallen met ingang van 2017.

Den Haag, 9 november 2016

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
wnd. griffier,
voorzitter,
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2 Toelichting
Jaarlijks stellen PS vóór 15 november de begroting vast, conform Provinciewet en Besluit
begroten en verantwoorden voor provincies en gemeenten (BBV). Met het vaststellen van de
begroting autoriseren PS de doelen en de middelen die nodig zijn om deze doelen te realiseren
voor het begrotingsjaar 2017 vast. GS geven aan op welke wijze zij invulling geven aan de
realisatie van de doelen door het formuleren van taken.
De opgenomen meerjarige informatie (2018 tot en met 2020) wordt ter informatie aangeboden.
De begroting is opgebouwd uit de Bestuurlijke inleiding, Budgettair kader (met daarin opgenomen
het meerjarenperspectief), Programmabegroting (met doelen, taken en middeleninzet),
Paragrafen (met daarin opgenomen diverse programma overstijgende thema's) en de Financiële
Begroting.
Provinciale Staten stellen bij begroting de nieuwe Investeringskredieten vast. Voor een overzicht
van de investeringskredieten wordt verwezen naar paragraaf 5.8 van de Begroting (zie beslispunt
2.4).

3
Wat willen we bereiken?

Vaststellen van de Begroting 2017

Wat gaan we daarvoor doen?

In de begroting zijn de doelen opgenomen, die
Zuid-Holland wil realiseren. Tevens zijn de
taken opgenomen. Daarin wordt beschreven
wat de provincie gaat doen om de doelen te
bereiken

Wat mag het kosten?

In de programma's is aangegeven welke
middelen beschikbaar zijn voor het realiseren
van de doelen. In de Financiële Begroting is dit
nader toegelicht.

Den Haag, 1 november 2016

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. J.H. de Baas
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