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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 6 oktober 2015 –
3866244.
gelet op:
- de Provinciewet
- het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

besluiten:
1. De Begroting 2016 inclusief de uiteenzetting van de financiële positie vast
te stellen en te autoriseren op het niveau van de in het overzicht van baten
en lasten genoemde bedragen (zie begroting blz. 193-194);
2. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vast te stellen op het
niveau zoals opgenomen in het overzicht van geraamde toevoegingen en
onttrekkingen aan reserves (zie begroting blz. 195-196);
3. Kennis te nemen van de productenraming 2016 (digitaal toegezonden) met
daarin per begrotingspost de nadere specificatie van de onder beslispunt 1
vast te stellen begrotingsbedragen op productniveau;
4. In te stemmen met het reserveren van het saldo 2015 – 2019 (€ 36 mln) in
een strategische buffer voor de verdere uitvoering van de ambities uit het
bestuursakkoord en eventueel hieruit voortvloeiende tegenvallers en risico’s.
5. Het beheerskader voor het Spaar- en Investeringsfonds voor Infrastructurele
Werken in te trekken;
6. Het instellingsbesluit Spaar- en Infrafonds (SIF) in te trekken;
7. Het instellingsbesluit voor de oprichting van de reserve Verkeer en Vervoer
vast te stellen;
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8. Het instellingsbesluit voor oprichting van de reserve Decentralisatieuitkering
Bodem vast te stellen;
9. Overeenkomstig artikel 3.4.1. van het Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf de
2e Voortgangsrapportage 2015 vast te stellen;
10. Kennis te nemen van de Onderzoeks- en Adviesagenda 2016 en
desgewenst eigen onderzoeks-/adviesvragen toe te voegen.

Datum

6 oktober 2015
Documentnummer
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’s-Hertogenbosch,
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. drs. C.J.M. Dortmans

Auteur: B.P. Schemmekes, bschemmekes@brabant.nl, (073) 681 20 58
Cluster Bedrijfsvoering/Afdeling Financiën, Planning en Control
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