
Specificatie besluitvorming programma 01 Bestuur en veiligheid  

Voorstellen  
Onderwerp Toelichting L/B bijstelling 

2020 
bijstelling 

2021 
bijstelling 

2022 
bijstelling 

2023 
bijstelling 

2024 
bijstelling 
structureel 

IPO Congres 2020  De provincie Noord-Brabant is gastheer voor het organiseren van het IPO 
Congres in maart 2021. De extra kosten in 2020, voor o.a. de locatie en 
excursies, voor onze provincie worden ingeschat op €60.000. Ter dekking 
van deze kosten wordt beroep gedaan op de knelpunten buffer. 

L 60.000           

Totaal voorstellen  

L 60.000 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 0 

Eerdere besluitvorming 

Onderwerp Toelichting L/B bijstelling 
2020 

bijstelling 
2021 

bijstelling 
2022 

bijstelling 
2023 

bijstelling 
2024 

bijstelling 
structureel 

Bestuursopdracht Veilig 
en weerbaar Brabant 

Middels Statenvoorstel PS 14/20A is € 12,5 mln beschikbaar gesteld 
voor de realisatie van de bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant. De 
dekking komt uit de stelpost van de bestuursakkoordmiddelen voor Bestuur 
en Veiligheid. 

L                               
-  

            
3.574.000  

           
3.700.000  

            
3.770.000  

                              
-  

                              
-  

Totaal eerdere besluitvorming  

L                               
-  

            
3.574.000  

           
3.700.000  

            
3.770.000  

                              
-  

                              
-  

B                               
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

Overhevelingen 
Onderwerp Toelichting L/B bijstelling 

2020 
bijstelling 

2021 
bijstelling 

2022 
bijstelling 

2023 
bijstelling 

2024 
bijstelling 
structureel 

Overheveling 
Brabantstad 

De administratie voor het samenwerkingsverband Brabantstad wordt 
gevoerd door Provincie Noord-Brabant. De middelen worden door de 
partners ingelegd en zijn bestemd voor dit samenwerkingsverband. 
Resterende middelen ad € 89.478 worden overgeheveld naar 2020. 

L                    
89.478  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  



Overheveling 
Veiligheid 

Bij het Bestuursakkoord 2019-2023 Kiezen voor Kwaliteit is € 1 miljoen 
beschikbaar gesteld voor het uitwerken en opstarten van beleid voor 
veiligheid (veilig en weerbaar Brabant) in 2019 en 2020. De resterende 
middelen uit 2019 worden betrokken bij de uitvoering in 2020 op basis van 
de uitwerking bestuursopdracht 'Veilig en weerbaar Brabant'. 

L                 
235.398  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

Overheveling 
samenwerkingsverband 
Vlaams Nederlandse 
Delta 

De administratie voor het samenwerkingsverband Vlaams Nederlandse 
Delta wordt gevoerd door Provincie Noord-Brabant. De middelen worden 
door de zes partners ingelegd en zijn bestemd voor dit 
samenwerkingsverband. 
Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 127.390 over te 
hevelen naar 2020. 

L                 
127.390  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

Totaal overhevelingen 

L                 
452.266  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

B                               
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

Administratief technische bijstellingen  

Onderwerp Toelichting L/B bijstelling 
2020 

bijstelling 
2021 

bijstelling 
2022 

bijstelling 
2023 

bijstelling 
2024 

bijstelling 
structureel 

Samenwerkingsverband 
Vlaams Nederlandse 
Delta 

De administratie voor het samenwerkingsverband Vlaams Nederlandse 
Delta wordt gevoerd door Provincie Noord-Brabant. De middelen worden 
door de zes partners ingelegd en zijn bestemd voor dit 
samenwerkingsverband. Bijstelling van het budget op basis van de te 
ontvangen bijdragen. 

L                
125.000  

          

B                
125.000  

          

Uitvoering SSIB-taken 
bij Veiligheid 

Vanaf 2020 wordt de uitvoering van SSIB opgenomen onder de taken van 
programma Bestuur en Veiligheid.  

L                 
198.500  

                
198.500  

                
198.500  

                
198.500  

                
198.500  

                
198.500  

Toerekening 
organisatiekosten  

Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten 
toegerekend. 

L                 
788.609  

          

Totaal administratieve bijstellingen  

L              
1.112.109  

                
198.500  

                
198.500  

                
198.500  

                
198.500  

                
198.500  

B                
125.000  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

                              
-  

Totaal bijstellingen programma 01 Bestuur en veiligheid 
L 

        
1.624.375  

        
3.772.500  

        
3.898.500  

        
3.968.500  

           
198.500  

           
198.500  

B 
          
125.000  

                      
-  

                      
-  

                      
-  

                      
-  

                      
-  

 


