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PLANNING COMMISSIE BEM  
Versie 11 januari 2008 
 

BESPREEKPUNTEN TER 
KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIE,  
WERKBEZOEK, 
SPECIALE 
ACTIVITEITEN 

28 januari 2008  
Deregulering, reactie GS op 
aanbevelingen 

Actieplan 
Rechtmatigheid 

Presentatie 
aanbestedingenbeleid 

Strategische EU Randstadagenda rapportage 
treasury 

 

Verord. Rechtspos. gedeputeerden, 
staten- en commissieleden 

Onderzoek 
doelmatigheid 
bestuur 

 

Rapport “Verbonden partijen 
verkend” van de RR 

Verordening 
dwangsom bij 
niet tijdig 
beslissen 

 

Statenvraag ziekteverzuim   
Externe inhuur   
Stand van zaken OiO   
1e wijziging Programmabegroting 
2008 RR 

 

Wijziging Verordening 
Programmaad RR 

 

Betrokkenheid PS bij IPO 
Algemene Vergadering 

 

Betrokkenheid PS bij Randstad 
Urgent 

 

Notitie indicatoren   
P&C-cylcus   

voorjaar 2008  discussie GS/PS over 
strategie Utrecht 
Topregio 

10 maart 2008  informatieve sessie 
ARHI Vecht/Plassen 

Kapitaaldienst   
Europastrategie   
Deregulering deelonderzoek 3   

Maart/april  Bezoeken aan regio 
Vecht en Plassen i.v.m. 
Arhi-procedure 
Voortgang UpR 
(conferentie GS/PS 
breed) 
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21 april 2008  
Arhi Vecht-Plassen 
besluitvormend 

 

Nadere analyse 
jaarrekeningresultaat 2006 

 

2 juni 2008  

8 september 2008  
okt/nov  Bezoek BEL-gemeenten 

(najaar 2008) 
27 oktober 2008  
November  Voortgang UpR 

(conferentie GS/PS 
breed) 

1 december 2008  

GROSLIJST  
Stand van zaken OiO (medio 
2008) 

 Bezoek BEL-gemeenten

Specifiek Utrechtse dossiers 
i.h.k.v. Europa 

 

moties en amendementen 
PS-vergadering titel afwikkeling/deadline 
amendementen  
17-12-2007 Monitoring 19-5-2008 
moties  
29-5-2007 Motie bewaking financiën nieuwbouw door 

subcommissie Jaarrekening/BEM 
periodiek via subcommissie 
en commissie BEM 

17-12-2007 Kaderstelling en dekking extra uitgaven  
17-12-2007 Kaders voor communicatie 1 april 2008 
17-12-2007 Samenwerkingsagenda maart 2008 
17-12-2007 Bestemming provinciale reserves  

Lijst van toezeggingen en actiepunten 
 
1. 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). 

2. GS zullen worden verzocht voorstellen te doen ter uitwerking van de door de cvdK in zijn 
burgerjaarverslag verwoorde aanbevelingen (BEM augustus 2006).  

3. Uitwerking aanbevelingen rapport Randstedelijke Rekenkamer “Grip op grote projecten” 
(BEM 2007). 

4. De commissie wordt op de hoogte gehouden over de mogelijkheden tot ontwikkeling 
resterend terrein provinciehuis (PS 29 mei 2007) 

5. Nagegaan wordt hoe het Jaarverslag van de provincie toegankelijk kan worden gemaakt voor 
burgers (BEM 11 juni 2007). 

6. Er komt een overzicht van de bezwaarschriften en de (eventueel) uitgekeerde boetebedragen 
(BEM 11 juni 2007). 

7. Met het ministerie wordt opgenomen of een onderzoek mogelijk is naar de diepere aspecten 
van bereikbaarheid. 
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8. De uitslag van het referendum in Kockengen over de Arhi-procedure Vecht- en Plassengebied 
wordt meegenomen bij de formulering van het eindvoorstel van GS (BEM 10 sept. 2007). 

9. Er komt meer informatie over de stijging van kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering, 
de claims die binnenkomen en de eigen bijdrage van de provincie (BEM 10 sept. 2007). 

10.  Voorstel tot op een andere manier financieel verantwoorden van de bedrijfsvoering (BEM 10 
sept. 2007). 

11. Treasurybeleid wordt uitgewerkt en aan de commissie voorgelegd (BEM 10 sept. 2007). 
12.  Ieder half jaar komt er een voortgangsrapportage OiO (BEM 10 sept. 2007).
13. Jaarlijks wordt de Staat van Utrecht uitgebracht (PS 24 september 2007) 

14. Informatie over de procedures rondom de NV-Utrecht (PS 24 september 2007) 

15. Informatie over kort (incidenteel) en lang (structureel) geld in het Collegeprogramma (PS 24  

 september 2007) 

16. Voorstel uitbreiding internationale samenwerking (PS 24 september 2007) 

17. De commissie ontvangt het inventarisatierapport op grond waarvan een inschatting is 
gemaakt van taken en kosten Wabo (BEM 8 okt. 2007) 

18. In de jaarstukken (Begroting, Halfjaarrapportage en Rekening) komen expliciet  
hoofdstukken/bijlagen waarin de stand van zaken (inhoudelijk en financieel) van 
projecten wordt weergegeven (PS 5 november 2007). 

19.  Er komt een notitie over de gang van zaken rondom de internetsite van de provincie,  
de problemen die er zijn en waar de fouten liggen, de oplossingen en de termijn 
waarop dit gerealiseerd wordt, inclusief de kosten (BEM 19 nov. 2007).

20. De Subcommissie voor de Jaarrekening wordt betrokken bij de nieuwe opzet van de  
 begroting (BEM 19 nov. 2007).
21. In toekomstige gevallen worden stimuleringsbijdragen aan Regionaal Historische 

Centra pas definitief toegekend en uitbetaald nadat de commissie BEM advies heeft 
gegeven (BEM 19 nov. 2007).

22. Een aantal overboekingsvoorstellen zal worden betrokken bij de Voorjaarsnota 2008 
(PS 17 december 2007) 

23. In de nieuwe P&C-cyclus worden de budget- en afrekenregels aangescherpt (PS 17 
december 2007) 

24. Bij internationale contacten wordt er aandacht geschonken aan de mensenrechten (PS 17 
december 2007) 

25. Operatie “Stofkam”m.b.t. reserves en voorzieningen ter dekking investeringsimpuls  € 
65 miljoen (PS 17 december 2007) 

26.  Voorleggen kaders die van toepassing zijn op het Uitvoeringsprogramma in 1e kwartaal 2008 
(PS 17 december 2007) 

27. In februari 2008 onderzoek haalbaarheid en capaciteit ambtelijke organisatie bij uitvoering 
Uitvoeringsprogramma (incl. externe inhuur). (PS 17 december 2007) 

28. GS zoekt samenwerking met Flevoland i.v.m. schaalsprong Almere (PS 17 december 2007) 
29. In de P&C-cyclus wordt 2 keer per jaar de stand van zaken Uitvoeringsprogramma inzichtelijk 

gemaakt (PS 17 december 2007) 
30. Er komt een samenhangend voorstel over het profiel van Utrecht (kwaliteitsatlas, strategie, 

Staat van Utrecht) (PS 17 december 2007) 
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