
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij de 2e berap 2020 
 

 

 
Programma: 4  Economie 
Onderwerp :  V B 23 Bestedingsritme Recreatie & Toerisme 
 

 

 
Toelichting: 
Later dan oorspronkelijk gepland is de beleidsnota Gastvrij Fryslân vastgesteld door PS in 
april 2020. Hierna hebben wij het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dit had als gevolg dat 
we niet het hele jaar 2020 konden gebruiken voor de activiteiten en het besteden van de 
budgetten. De meeste acties uit het uitvoeringsplan zijn in gang gezet na het vaststellen van 
het uitvoeringsprogramma en zijn nu nog in opstartende fase, bijvoorbeeld opdrachtverlenin-
gen. Deze procedures vragen om zorgvuldigheid, waardoor het niet altijd mogelijk is om alle 
begrote middelen al in 2020 weg te zetten. Daarnaast speelt de coronacrisis een grote rol. 
Vanwege alle maatregelen die daarbij kwamen kijken, heeft de focus na het vaststellen van 
de beleidsnota vooral gelegen op korte termijn acties om de zo hard getroffen recreatie & 
toerisme sector te kunnen ondersteunen waar nodig en mogelijk. Er is hierdoor vooral aan-
dacht geweest voor de uitwerking van de opgave Slimme groei en minder voor bijvoorbeeld 
Toeristische data op orde. Vooruitkijkend op de komende drie jaren verwachten wij alle con-
crete acties op te kunnen pakken en de opstartfases over zijn gegaan in uitvoeringsfases.  
Daarom is het voorstel om een deel van het tijdelijk budget voor Recreatie & Toerisme, af-
komstig van vijf van de zeven opgaven uit de beleidsnota Gastvrij Fryslân (PS april 2020), 
door te schuiven en te verdelen over 2021, 2022 en 2023. Hieronder valt ook het NUON-
budget versterking samenwerking toeristische sector (€ 260.000). Omdat dit budget bij het 
vaststellen van de Beleidsnota Gastvrij Fryslân integraal onderdeel geworden is van de dek-
king van de nota, stellen we tevens voor deze NUON-middelen om te zetten en toe te voe-
gen aan het tijdelijke budget Recreatie & Toerisme. 
 

 

Voorstel: 
Het NUON-budget versterking samenwerking toeristische sector om te zetten en toe te 
voegen aan het tijdelijke budget Recreatie & Toerisme. Deze wijziging verloopt budgettair 
neutraal via het begrotingssaldo. 
Daarna volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget Recreatie & 
Toerisme met € 1.705.000 aan te passen.  Deze wijziging verloopt budgettair neutraal via de 
reserve tijdelijke budgetten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exploitatie 
Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

4 Economie reserve 
budget 

-260.000     

4 Economie tijdelijk budget -1.445.000 110.000 795.000 800.000  

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

 
 

1.445.000 

    

 Begrotingssaldo 260.000  -130.000 -130.000  

 Totaal lasten 0 110.000 665.000 670.000 0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over 
reserve 

  
 
 

110.000 665.000 670.000 

 

4 Reserve NUON subsidie 
Beschikking over 
reserve -260.000 

    

7 Reserve NUON subsidie 
vrijval 
Beschikking over 
reserve 260.000 

    

 Totaal baten 0 100.000 665.000 670.000 0 

 
Reserves 
Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

  
 

110.000 665.000 670.000 

 

 Totaal lasten  110.000 665.000 670.000 0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

 
 

1.445.000 

    

 Totaal baten 1.445.000 0 0 0 0 

 
  


