
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 2e berap 2022 
 

 

 
Programma: 7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
Onderwerp :  V B 34 Bestedingsritme Breed corona budget 2e pakket 
Taakomschrijving:  Economie, Gastvrijheidseconomie en Leefbaarheid 
Categorie ZBB:  Kerntaak breed, Kerntaak smal en Kerntaak breed 
 

 

Toelichting 
Deze wijziging bestaat uit meerdere onderdelen 
 
Bij het onderdeel Structuurversterking gastvrijheidssector is het de planning dat in november 
de subsidieregeling voor dit onderwerp opengesteld wordt. De doorlooptijd tussen ontvangen 
van aanvragen en beschikking van subsidies bedraagt enkele weken, waardoor 
beschikkingen vanaf januari 2023 daadwerkelijk verzonden zullen worden. De regels rondom 
lastneming van subsidies schrijven voor dat dan de last in 2023 genomen moet worden, 
daarom stellen we voor de volledige € 800.000,- door te schuiven naar 2023. 
 
Voor het ontwikkelen van Behoud lokale voorzieningen vinden voorbereidingen plaats met 
de bestaande DOM-dorpen. Deze participatie kost meer tijd om een originele koppeling te 
bedenken tussen dorp en onderneming. Daarom is het nodig de middelen te verschuiven 
van 2022 naar 2023. 
 
Voor Netwerkversterking gezondheidszorg zorg en welzijn organiseren we in 2022 drie the-
mabijeenkomsten van de brede Bestuurstafel Seker en Sûn en het symposium ‘Het eerlijke 
verhaal over de toekomst van gezondheid, welzijn en zorg in Fryslân’. Het resterende bedrag 
wordt ingezet voor de vervolgactiviteiten die uit de themabijeenkomsten en het symposium 
volgen. Omdat we deze net wat anders in gaan vullen dan vooraf gedacht en daarvoor meer 
tijd nodig hebben, stellen we voor om het resterende bedrag van € 64.700,- door te schuiven 
naar 2023. 
 
Mienskip en bedriuw yn ferbining is een subsidie die stichtingen en verenigingen kunnen 
aanvragen voor activiteiten die ze ontplooien met lokale bedrijven, omdat lokale bedrijven 
cruciaal zijn voor de leefbaarheid in dorpen. Het karakter van de regeling zal zijn als de 500 
euro regeling voor kleine initiatieven; een snelle doorlooptijd, lage regeldruk en uitgaan van 
vertrouwen in vrijwilligers. Het uitstellen van het draaien van deze regeling naar begin 2023 
wordt gedaan om de werklast bij de afdeling subsidiezaken zo goed mogelijk over het jaar te 
verdelen. Daarom stellen we voor € 500.000,- door te schuiven naar 2023. 
 
Vanuit het Breed coronabudget hebben wij bij de heroverwegingen kadernota 2023 € 1 mln. 
ingezet. Bij het bepalen van deze vrijval is abusievelijk een deel van de inzet van de 
middelen niet meegenomen. Hierdoor is bij ons besluit over de inzet van de resterende 
middelen op 21 juni 2022 een overbesteding van € 1 mln. op het breed coronabudget 
ontstaan. In 2023 is er nog een bedrag van € 196.500 begroot wat niet meer ingezet zal 
worden. Dit bedrag laten we nu vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. 
 

  



 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel bestedingsritme van het Breed corona budget 2e pakket met € 
1.561.200,- aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke 
budgetten en het begrotingssaldo. 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 

Lasten 

4 Economie -800.000 800.000    

5 Mienskip -564.700 564.700    

7 Algemene 
dekkingsmiddelen en 
onvoorzien 
Corona budget II 

 
 
 

196.500 

 
 
 

-196.500 

   

 Begrotingssaldo       -175.000 175.000    

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

 
 

1.364.700 

    

 Totaal lasten 21.500 1.343.200 0 0 0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

 
 
21.500 

 
 

1.343.200 

   

 Totaal baten 21.500 1.343.200                   0 0 0 

 
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva 

Progr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 

Lasten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

 
 

21.500 

 
 

1.343.200 

   

 Totaal lasten 21.500 1.343.200 0 0 0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

 
 

1.364.700 

 
 

  

 Totaal baten 1.364.700 0                   0 0 0 

 
 
 
 
  




