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Geactualiseerde lijst van toezeggingen en actiepunten Commissie Bestuur en Middelen bijgewerkt 
t/m de vergadering van 22 januari 2007. 
 
De politiek prioritaire onderwerpen zijn opgenomen in de termijnagenda BEM. 
 
1. De halfjaarrapportage zal in het vervolg eerder worden uitgebracht. In elk geval niet gelijktijdig 

met de programmabegroting (BEM juni 2005).  
 
2. Begin 2007 zal een overzicht beschikbaar zijn van de gerealiseerde zaken uit het 

collegeprogramma (BEM mei 2006). 
 
3. Eind dit jaar zal een voorbeeld worden uitgewerkt m.b.t. de Kapitaaldienst (BEM mei 2006) . Een 

voorstel met de mogelijke keuzes is in maart/april 2007 beschikbaar voor de Staten (BEM 30 
oktober 2006). 

 
4. Toegezegd wordt dat de opmerkingen van de Randstedelijke Rekenkamer over de Jaarrekening in 

een uitvoeringstraject zullen worden gezet (BEM mei 2006). 
 
5. GS zullen worden verzocht voorstellen te doen ter uitwerking van de door de cvdK in zijn 

burgerjaarverslag verwoorde aanbevelingen (BEM augustus 2006).  
 
6. De arhi-procedure voor het Vecht- Plassengebied zal worden voorzien van een aparte 

communicatie-paragraaf (BEM juni/september 2006). 
 

De info over dit onderwerp, zoals deze ter kennisname was geagendeerd voor de vergadering van 
22 januari jl. wordt op verzoek van de commissie als bespreekpunt geagendeerd voor de 
vergadering van 12 apri1 2007. 
 

7. Het persbeleid van de Staten (verantwoordelijkheden bij het uitgaan van persberichten en 
vermelding minderheidsstandpunten) wordt geagendeerd voor het fractievoorzittersconvent en 
vervolgens in de cie BEM aan de orde gesteld (BEM 2 oktober 2006). 
 

8. Een plan van aanpak wordt opgesteld over de wijze van communiceren over het weerstands-
vermogen (BEM 30 oktober 2006) 

 
9. Als gebruikelijk zal de commissie het verslag van de missie naar Quangdong ter kennis worden 

gebracht (30 oktober 2006). 
 

10. De halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van de Agenda 20l0-projecten en de borging van 
de financieel gestelde kaders wordt door GS voortgezet (30 oktober 2006).  

 
11. GS zeggen toe de effecten van de voortzetting van de stimuleringssubsidie voor de 

totstandkoming van de Regionale Historische Centra in 2007 in de commissie aan de orde te 
stellen (30 oktober 2006) 

 
Wordt van tkn-stuk van vergadering 22 januari 2007 omgezet in bespreekpunt voor de 
vergadering van 12 april 2007, afhankelijk van binnenkomst annotatie van het CDA. 
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12. Nadere info zal de commissie worden versterkt over de zogenaamde reservebankprojecten in het 
kader van de Eindrapportage Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (30 oktober 
2006) 

 
13. De aanbevelingen uit het jaarverslag van de cvdK zullen de eerstvolgende vergadering van de 

commissie in de vorm van een uitwerkingsvoorstel worden geagendeerd (27 november 2006).  
 
14. Door GS zal aan de hand van de aan de commissie voorgelegde voorstellen worden nagegaan 

welk bedrag uitgangspunt is voor de nieuwbouw van het Provinciehuis en welke kostensoorten in 
dit bedrag zijn begrepen. Voorts zal in de verdere uitwerking een toets naar marktconformiteit van 
de nieuwbouw worden meegenomen (27 november 2006) 
 


