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2008BEM89 
 
VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 8 
september 2008 
 
Aanwezig:
H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA), voorzitter, mw. A.H. Raven BA (gedeputeerde), dr. F.H. 
Barneveld Binkhuysen (VVD), dr. R. Bisschop (SGP), mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), drs. W.J. 
Bos (PvdA), mr. J.M. Buiting (CDA), mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA), ing. D. Kilic 
(PvdA), C.J. van Kranenburg MA (ChristenUnie), drs. B. Nugteren (GroenLinks), mw. A.M.A. 
Pennarts-Pouw (GroenLinks), mw. Y. Smit (VVD), ir. T. Snyders (MooiUtrecht), mr. J.J.J. 
Streefland (D66), mw. J.C.M.Versteeg (D66), F.J. Vos (VVD) en drs. R.E. de Vries (D66); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
Dr. R.J. Poort (adjunctgriffier) en mw. N. Brummer (verslag); 
 
Met kennisgeving afwezig:
Mw. A. Jonkers-Cornelisse (SP), J. Binnekamp (gedeputeerde), R.C. Robbertsen (cvdK) en drs. 
T.G.P.M. Ruijs (CDA). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 
 
2. Mededelingen 
Geen bijzonderheden. 
 
3. Ingekomen stukken 
- 2008BEM76 Jaarverslag Regio Randstad 
 Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
4. Verslagen van de vergaderingen van: 
a. 12 juni 2008 
 Mevrouw Pennarts memoreert de presentatie van mevrouw C. de Boer over projectmatig 
 werken in relatie tot grote projecten en het protocol dat dienaangaande moet worden gevolgd. 
 In de termijnagenda wordt aan dit punt geen vervolg gegeven terwijl GroenLinks dat wel 
 wenselijk acht. 
 Mevrouw Raven zegt toe dat er in de volgende commissievergadering een protocol voor 
 projectmatig werken zal worden gepresenteerd.  
 Met in achtneming van voornoemd punt, wordt het verslag van de vergadering van 12 juni jl. 
 vastgesteld.  
 
b. 30 juni 2008 
 Het verslag van deze vergadering wordt eveneens vastgesteld. 
 
5. Termijnagenda 
De heer De Vries stelt de vraag of het wel wenselijk is om op 22 december a.s. te vergaderen 
aangezien deze datum in de kerstvakantie valt. Zelf pleit hij voor een andere vergaderdatum. 
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De heer Poort zegt toe te zullen nagaan of er in de daaraan voorafgaande week mogelijkheden zijn 
voor een vergadering van de commissie BEM. 
 
De heer Van Kranenburg mist in de termijnagenda 14 data bij de verschillende toezeggingen (in de 
kolom datum afdoening). De voorzitter zegt toe dat voortaan ook de datum van afdoening zal 
worden vermeld.  
 
6. Rondvraag 
De heer De Vries vraagt welke gevolgen de bestuurscrisis heeft voor de status van GS.  
Gelet op de huidige bestuurscrisis, zijn er wat D66 betreft onderwerpen die niet meer door GS aan de 
orde kunnen worden gesteld. Hij wil de mening daarover onder de fracties peilen. 
 
De heer Bisschop meent dat D66 een punt zou hebben wanneer er sprake is van een 
vertrouwensbreuk binnen het college van GS, dan wel van een fundamenteel verschil van mening 
over de te volgen koers. Dat is niet het geval. Wanneer fracties het onderling in PS niet eens kunnen 
worden, mag dat niet tot gevolg hebben dat beleidsmatige zaken vertraging oplopen.  
 
De heer Snyders kan zich wel vinden in de opmerking van D66. Hij onderkent dat er in die zin wel 
een probleem is, maar met gezond verstand en pragmatisme moet met deze situatie worden 
omgegaan.  
 
De heer Nugteren heeft dezelfde vraag als D66. Hij is het niet eens met de heer Bisschop die van 
mening is dat het College van GS kan doorgaan wanneer er sprake is van onderling vertrouwen.  De 
kern van de crisis is het feit dat onduidelijk is welk politiek samengesteld draagvlak het college van 
GS in PS heeft. De opmerking van D66, nl. dat een aantal onderwerpen niet meer kan worden 
behandeld, vindt hij dan ook redelijk.  
 
Mevrouw Doornenbal is van mening dat het college van GS zijn werk moet blijven doen. Met 
betrekking tot politiek gevoelige dossiers zou wel de nodige terughoudendheid betracht kunnen 
worden. 
 
De heer Bisschop vindt dat toch een zorgelijke ontwikkeling. Een dossier als Groot Mijdrecht Noord 
is politiek gevoelig, evenals de herindeling Renswoude/Scherpenzeel/Woudenberg. Het is wat zijn 
fractie betreft niet acceptabel dat door onenigheden in het provinciale bestuur (niet het beleid of de 
financiën betreffende) politiek gevoelige dossiers geen voortgang meer zouden vinden. Dan zou het 
provinciale bestuur van Utrecht een grotere risee worden dan nu al het geval is. 
 
De heer De Vries kan de redenering van de heer Bisschop wel volgen. Hij wijst erop dat tijdens de 
informatiemarkt in Groot Mijdrecht Noord op een bord nadrukkelijk werd aangegeven dat het, 
wegens een provinciale bestuurscrisis, nog onduidelijk is in hoeverre de procedure rond de 
vaststelling van de plannen tot een afronding gaat komen. Zijn eerdere vraag blijft derhalve relevant. 
Voorts moet worden voorkomen dat er kaders worden aangenomen die later weer ter discussie 
worden gesteld.  
 
De heer Van Kranenburg stelt voor deze kwestie aan het Presidium voor te leggen. 
 
De heer De Vries wil de vraag aan GS stellen in hoeverre zij voorzichtigheid, zoals door het CDA 
bepleit, ook daadwerkelijk gaan betrachten.  
 



3

Mevrouw Raven heeft de indruk dat er hier en daar wel misbruik wordt gemaakt van het feit dat er 
een provinciale bestuurscrisis gaande is. In het AD werd bv. gemeld dat er geen beslissing over de 
ijsbaan in Eemland kan worden genomen wegens de bestuurlijke crisis in de provincie. Spreekster 
stelt nadrukkelijk dat het een niet met het ander te maken heeft. 
Het college van GS is niet demissionair en werkt “gewoon door”. 
 
De heer De Vries laat weten dat zijn fractie in de volgende PS-vergadering op deze kwestie zal 
terugkomen.  
 
De voorzitter stelt voor de eerdere suggestie van de heer Van Kranenburg over te nemen.  
 
De heer Bisschop voelt er meer voor deze vraag in het Fractievoorzittersconvent te bespreken omdat 
daarin alle politieke geledingen vertegenwoordigd zijn. 
 
De heer Van Kranenburg wijst erop dat het Presidium voor PS agendabepalend is. 
 
De heer Bisschop staat op het standpunt dat het Presidium vooral een technische taak heeft; hier gaat 
het om een politiek discutabele kwestie die wat hem betreft niet in het Presidium thuishoort.  
 
De heer Nugteren deelt de mening van de heer Bisschop dat dit vraagstuk thuishoort in het 
Fractievoorzittersconvent. Nu nog niet duidelijk is hoe het nieuwe college van GS er uit gaat zien,  
dient het huidige college met enige prudentie te handelen. 
 
De voorzitter verwacht dat, gelet op de huidige politieke verhoudingen, bepaalde onderwerpen niet 
in de komende PS-vergadering aan de orde zullen komen. Hij gaat er voorts van uit dat de PS-
vergadering in het volgende Fractievoorzittersconvent wordt voorbereid, met medeneming van dit 
vraagstuk.  
De heer De Vries kan zich hierin vinden.  
 
7. Presentatie aanbestedingsbeleid 
De heer L. Reichgelt geeft aan de hand van sheets een presentatie over het aanbestedingsbeleid van 
de provincie Utrecht. Een handhout van de sheets wordt ter vergadering uitgereikt. 
 
De voorzitter geeft gelegenheid voor vragen.  
 
De heer De Vries mist bij de aandachtspunten de attentie binnen de afdeling Inkoop op 
aanbestedingen, wanneer deze noodzakelijk zijn. Het is PS in het verleden bij meerdere projecten 
gebleken dat er achteraf toch een aanbestedingstraject moest worden gevolgd en dat de organisatie 
dat in eerste instantie over het hoofd had gezien. 
De heer Reichgelt vindt kennisoverdracht in dit verband van groot belang. De afdeling Inkoop moet 
weten wat er gaande is. Dat betekent dat de afdeling al aan de voorkant van het proces bij projecten 
betrokken moeten worden. Dat vergt een goede communicatie tussen Inkoop enerzijds en de overige 
afdelingen anderzijds.  
 
De heer De Vries vraagt in hoeverre het nieuwe Europese aanbestedingsbeleid een instrument is 
voor de afdeling Inkoop dat gebruikt kan worden bij de herijking van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. 
De heer Reichgelt antwoordt dat nieuw beleid, voorzover dat nieuwe inzichten oplevert, zal worden 
meegenomen in de herijking. Overigens verwacht hij dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de 
provincie reeds aan het Europees beleid terzake voldoet.  
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De heer Nugteren begrijpt dat diensten en leveringen boven de € 50.000,- per jaar Europees moet 
worden aanbesteed, aangezien gemeld werd dat aanbesteding noodzakelijk is bij bedragen van € 
206.000,- over vier jaar.  
De heer Reichgelt antwoordt bevestigend op deze vraag. Overigens gaat het er dan om of het één 
dienst en één leverancier betreft. De verdeling van bedragen over de jaren is niet altijd maatgevend.  
De heer Nugteren begrijpt dat er op verschillende manieren tegen de regel kan worden aangekeken. 
Is Europese aanbesteding ook noodzakelijk bij een bedrag van  € 150.000,- over twee jaar? Nadere 
toelichting is wat hem betreft wenselijk, ook op de vraag of er uitzonderingen op de regelgeving 
mogelijk zijn, bv. wanneer het gaat om specifieke culturele inbedding.  
De heer Reichgelt antwoordt dat goede begeleiding van de afdeling Inkoop alleen mogelijk is 
wanneer men weet waar het over gaat. Dat betekent dat de kennis intern goed verankerd moet zijn. 
Inmiddels is er binnen de provincie ook een aanbestedingsjurist werkzaam die de afdeling Inkoop 
desgewenst ten dienste staat bv. bij interpretatievraagstukken.   
Boven de grens van € 206.000,- zijn er geen uitzonderingsmogelijkheden, anders dan dat er sprake 
moet zijn van overmacht of grote calamiteiten, bv. een grote brand in het provinciehuis. 
Onder het bedrag van € 206.000,- over vier jaar is het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid van de 
provincie van toepassing. Tot een bedrag van € 50.000,- mag enkelvoudige aanbesteding 
plaatsvinden. Tussen de € 50.000,- en de € 206.000,- moeten er bij drie verschillende leveranciers 
offertes worden aangevraagd. Overigens wordt de mate waarin dat strikt moet worden toegepast bij 
de herijking van het beleid meegenomen. Mogelijk dat dit toch wat speelruimte voor eigen beleid 
gaat opleveren.  
 
De voorzitter vraagt of een sector als jeugdzorg in de toekomst mogelijk ook verplicht gaat worden 
tot Europese aanbesteding.  
De heer Reichgelt antwoordt dat jeugdzorg nu onder de Wet op de jeugdzorg valt en met 
doeluitkeringen te maken heeft; in die zin is er vooral sprake van subsidiering. Mogelijk dat 
flankerend beleid wél voor aanbesteding in aanmerking komt.  
 
De heer Nugteren vraagt naar het technische verschil tussen subsidie en aanbesteding. Immers,  
ook subsidies worden aanbesteed. 
De heer Reichgelt vindt dit een relevante vraag maar het antwoord daarop is nog niet eenvoudig te 
geven. Momenteel wordt deze kwestie met de afdeling Bestuur en Juridische Zaken in kaart 
gebracht.  
De voorzitter gaat ervan uit dat de commissie BEM de uiteindelijke resultaten van het onderzoek 
naar het onderscheid tussen subsidie en aanbesteding zal ontvangen. 
Dit wordt door de heer Reichgelt bevestigd.  
 
De heer De Vries memoreert dat de Subcommissie voor de Jaarrekening zich ook met dit onderwerp 
bezighoudt. Mogelijk dat er over dit onderwerp een workshop wordt georganiseerd. 
 
De heer Kilic vraagt tot welk bedrag er drie offertes moeten worden aangevraagd; wat is daarvan de 
ondergrens? 
De heer Reichgelt antwoordt dat er tot een bedrag van € 50.000,- sprake is van enkelvoudige 
aanbesteding. Dan wordt er minimaal één offerte aangevraagd. Tussen € 50.000,- en de € 206.000,- 
moeten er minimaal drie offertes worden aangevraagd. 
De heer Kilic begrijpt dat bundeling van inkoop in de provinciale organisatie nog niet geheel van de 
grond is gekomen. Hij vraagt hoe dat wordt aangepakt.  
De heer Reichgelt antwoordt dat de afdeling Inkoop nu oppakt wat er gaande is bv. ten aanzien van 
de raamcontracten voor financiële dienstverlening en voor juridische dienstverlening. Gewerkt wordt 



5

aan een raamcontract voor ICT-dienstverlening. De afdeling Inkoop gaat in brede zin na of er bij 
opdrachten een raamcontract moet worden ontwikkeld. Ook worden de cijfers van de administratie 
geanalyseerd, o.a. met het oog op aanbesteding.  
De heer Kilic begrijpt dat de provincie inmiddels 24 Europese aanbestedingen heeft afgewikkeld. 
Daarnaast zijn er ook werken die ca. € 2 tot € 3 miljoen kosten. Ook die werken worden aanbesteed. 
Hij vraagt om hoeveel van dergelijke werken het gaat.  
De voorzitter verduidelijkt dat het ging om 24 aanbestedingen die het Europese drempelbedrag te 
boven gingen. Beneden het Europese drempelbedrag heeft de provincie ongetwijfeld ook 
aanbesteed. De vraag van de PvdA is nu hoeveel aanbestedingen er beneden dat bedrag hebben 
plaatsgevonden.  
De heer Reichgelt zegt toe dat deze vraag via het verslag van deze vergadering zal worden 
beantwoord.  
 
De voorzitter dankt de heer Reichgelt voor zijn presentatie en toelichting.  
 
8. Programma Utrecht e-Provincie 
Naar aanleiding van het emailbericht van de heer De Vries over dit onderwerp deelt de heer Van 
Lunteren mede dat, ook naar het oordeel van de VVD, er voor een goede beoordeling van dit 
programma meer duidelijkheid moet komen over de stand van zaken internet Portaal. Ook met het 
oog op de bedragen die hiermee gemoeid zijn, heeft het de voorkeur om een en ander met de 
betreffende portefeuillehouder te bespreken. Het voorstel is dit stuk, tezamen met het memo over 
Portaal, nu aan te houden en in de volgende commissievergadering te behandelen.   
 
Mevrouw Pennarts begrijpt dat internet Portaal in samenhang kan worden besproken met het 
programma e-Provincie. Het verbaast haar overigens dat de gedeputeerde zonder vooraankondiging 
afwezig is. Zij is kritisch over voorliggende notitie en wil deze van enkele kanttekeningen voorzien, 
los van het feit dat de inhoud van dit programma een samenhang heeft met internet Portaal. Voor 
Portaal overweegt de gedeputeerde een aantal stappen te nemen, die door haar fractie als 
buitengewoon onverstandig worden beoordeeld. Haar vraag is dan ook of het wel verstandig is om 
behandeling van dit stuk uit te stellen. 
 
De heer De Vries kan zich grotendeels vinden in de bezwaren van GroenLinks. Wel vindt hij het van 
groot belang dat het stuk in aanwezigheid van de portefeuillehouder wordt besproken en dat is nu 
niet mogelijk. Om die reden wil hij dit stuk aanhouden tot de volgende vergadering met daarbij de 
kanttekening dat er geen enkele stap wordt gezet in dit dossier zonder dat daarover met de 
commissie van gedachten is gewisseld. 
 
De heer Van Lunteren sluit zich bij deze laatste opmerking van D66 aan. 
 
De heer Van Kranenburg sluit zich aan bij het voorstel van GroenLinks. Wat hem betreft worden nu 
de punten van zorg van de fracties aan GS meegegeven. 
 
De heer Van Lunteren stelt voor de vragen, opmerkingen en/of punten van zorg van deze commissie 
via de voorzitter aan het college van GS voor te leggen zodat daar in de volgende vergadering op kan 
worden gereageerd.  
 
De heer Van Kranenburg vindt dit een pragmatische oplossing. Ook de ChristenUnie betreurt het dat 
de portefeuillehouder niet aanwezig is. Hij vraagt GS of het dossier vertraging zal opleveren, 
wanneer bespreking wordt uitgesteld. 
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Mevrouw Raven antwoordt dat uitstel van bespreking van het programma Utrecht e-Provincie geen 
problemen zal opleveren. Dit stuk zou in eerste instantie voor de zomer worden besproken maar door 
de volle agenda is dat verschoven naar de huidige vergadering. Wel hebben PS het budget voor 2008 
reeds geaccordeerd en dat betekent dat er geen vertraging zal ontstaan. Het programma Utrecht e-
provincie is een kaderstellend stuk. Het kader is wettelijk voorgeschreven. Het programma bevat 
meerdere programma’s en één daarvan is internet Portaal. Nogmaals merkt zij op dat er geen 
probleem zal ontstaan wanneer bespreking een maand wordt uitgesteld.  
 
Mevrouw Pennarts is verbaasd over de mededeling van mevrouw Raven dat PS het budget voor 
2008 al zouden hebben vastgesteld. Zij vraagt wanneer dat heeft plaatsgevonden. Zij spreekt haar 
onvrede uit over het feit dat de gedeputeerde een vertrouwelijke brandbrief laat uitgaan over internet 
Portaal terwijl hij niet in deze vergadering aanwezig is.  
 
De heer Van Kranenburg memoreert dat de staten recentelijk hebben afgesproken dat er geen budget 
wordt gebruikt, al is het begroot, zolang de kaders niet zijn vastgesteld. Dat betekent dat er vier 
weken lang niets aan voorliggend dossier kan worden gedaan, nu de gedeputeerde niet aanwezig is.  
 
De voorzitter ziet dat toch anders. Hij stelt vast dat enkele fracties hun schriftelijke opmerkingen 
over dit onderwerp naar de griffier zullen zenden zodat GS daarop in de volgende vergadering 
kunnen terugkomen.  
 
Nogmaals laat mevrouw Pennarts weten dat zij graag verneemt wanneer PS het budget voor 2008 
zouden hebben vastgesteld terwijl de kaders nu pas aan de orde zijn. Zij deelt de conclusie van de 
ChristenUnie dat er feitelijk geen financiën kunnen worden goedgekeurd zolang de kaders niet zijn 
vastgesteld. 
 
De heer De Vries begrijpt dat de vertrouwelijke notitie eveneens naar de volgende vergadering wordt 
verschoven.  
De heer Poort antwoordt dat de bespreking van het programma Utrecht e-Provincie en de 
vertrouwelijke notitie over Portaal zonder probleem naar de volgende vergadering kunnen worden 
verschoven.  
 
Mevrouw Pennarts verzoekt de voorzitter de ontstemming van deze commissie over de afwezigheid 
van de portefeuillehouder in deze vergadering aan de heer Binnekamp over te brengen. 
De voorzitter zegt dit toe.  
 
9. Rapport Randstedelijke Rekenkamer “Bijsturen met de begroting” 
De heer Bos vraagt hoe moet worden omgegaan met het memo d.d. 4 september jl. van de heer 
Poorthuis waarin melding wordt gemaakt van het feit dat er op 3 november een uitvoerig en 
gedetailleerd rapport over de onderbesteding zal verschijnen. 
Wellicht is het beter voorliggende stukken tezamen met het gedetailleerde rapport van de heer 
Poorthuis op 3 november te bespreken.  
 
De voorzitter sluit zich bij deze suggestie aan. 
 
De heer Streefland kan instemmen met het voorstel van de heer Bos. Wel is zijn vraag of het rapport 
van de heer Poorthuis, dat in een vergevorderd stadium is, al in de volgende commissievergadering 
kan worden besproken. 
De heer Nugteren sluit zich bij deze vraag aan.  
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De heer Bisschop heeft niet de indruk dat het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer en dat van 
de heer Poorthuis geheel met elkaar matchen. Voorliggend rapport is breder dan alleen de 
onderbesteding. Wat hem betreft kunnen er nu algemene beschouwingen over het rapport van de 
Randstedelijke Rekenkamer kunnen worden gemaakt.  
 
Mevrouw Smit sluit zich aan bij de reactie van de heer Bisschop. 
 
De voorzitter geeft gelegenheid voor een korte bespreking van voorliggend rapport. 
 
De heer Bisschop dankt voor dit rapport dat PS behulpzaam is bij zijn controlerende taak. De 
conclusies en aanbevelingen zijn helder maar de reactie daarop van GS noemt hij teleurstellend. 
Terecht constateert de Rekenkamer dat GS niet ingaan op de onderscheiden conclusies en 
aanbevelingen. De SGP heeft daar toch behoefte aan. Wanneer dit rapport in de volgende 
vergadering uitvoeriger wordt besproken, verwacht hij dat het college van GS zich op dit punt 
rekenschap geeft en verantwoording aflegt ten opzicht van PS hoe met de conclusies en 
aanbevelingen zal worden omgegaan. Terzake verwijst hij naar pag. 51 waar door de Rekenkamer 
terecht wordt opgemerkt dat moet worden vastgehouden aan de aanbeveling de 
voortgangsinformatie tijdig in PS-vergaderingen te behandelen, aangezien het masterplan niet leidt 
tot een tijdige behandeling van de voortgangsinformatie. Ook op dit punt vraagt hij om een reactie 
van GS. 
 
De heer Streefland sluit zich aan bij de opmerkingen van de SGP. Ook hij vindt de reactie van GS op 
de aanbevelingen en conclusies van de Rekenkamer mager. Conclusie 3 vindt zijn fractie erg 
belangrijk, nl. dat het masterplan niet leidt tot tijdige behandeling van de voortgangsinformatie. Dat 
is zorgelijk, gelet op de controlerende taak van PS. 
 
De heer De Vries vindt de behandeling van de rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer toch 
wat merkwaardig. Eerst verschijnt er een reactie van GS alvorens PS een oordeel over dergelijke 
rapportages hebben kunnen vellen. De Randstedelijke Rekenkamer werkt immers voor PS.  
Het gaat erom wat PS met die aanbevelingen gaan doen richting GS. In die zin moet de procedure 
voor behandeling van deze rapporten worden aangepast. Het is dan ook onjuist dat dergelijke 
rapporten ter oriënterende bespreking worden aangeboden. De vraag moet zijn of PS de conclusies 
delen van de Rekenkamer en welke opdracht aan GS moet worden meegegeven.  
Ook zijn fractie is van mening dat de reactie van GS onder de maat is.  
 
Mevrouw Smit laat weten dat de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport haar fractie uit het hart 
gegrepen zijn. De VVD is dan ook van mening dat GS deze zouden moeten overnemen.  
Voor wat betreft conclusie en aanbeveling 3 memoreert zij dat de voortgangsrapportages voor PS 
nooit actueel zijn. Dat zal niet anders worden, immers, in november ontvangt de commissie de 
MARAP die betrekking heeft op de periode tot 1 augustus 2008. Wat de VVD betreft moet dat 
anders worden. Rapportages mogen maximaal twee maanden oud zijn. In die zin bepleit zij verdere 
aanscherping van de P&C-cyclus. 
 
De heer Nugteren vindt de tekst van de Rekenkamer over de onderbestedingen “vriendelijk van 
toon”, gelet op het feit dat onderbestedingen al drie jaar gaande zijn. De percentages van 
onderbestedingen zijn volgens het rapport 7 tot 8%, maar deze omvatten alle provinciale gelden 
inclusief doeluitkeringen. Aan de hand van de provinciale begroting komt de onderbesteding uit op  
20 tot 25%, jaar na jaar. Hij vindt de situatie zeer ernstig. Het rapport snijdt een breder probleem 
aan, nl. in hoeverre hebben PS zicht op de financiën en is de controle daarop wel in orde. Ook 
GroenLinks vindt de reactie van GS op dit rapport erg teleurstellend.  
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Hij memoreert voorts dat PS in het verleden uitvoerig over de voortgangsrapportages hebben 
gesproken. Herhaaldelijk hebben PS aangedrongen op meer actuele voortgangsrapportages zonodig 
voorzien van sterke schattingen. Het heeft niet aan PS gelegen dat dit niet van de grond is gekomen.  
 
De heer Kilic is eveneens van mening dat de reactie van GS op dit rapport slechts minimaal is. Hij 
verzoekt GS per conclusie/aanbeveling te reageren. Met name verdient conclusie/aanbeveling 3 veel 
meer aandacht.  
 
De heer Buiting heeft het korte antwoord van GS anders geïnterpreteerd. Er is hard gewerkt om de 
P&C-cyclus te verbeteren en daarvoor is een stappenplan opgesteld. Hij beaamt voorts dat de 
onderbesteding en versnelling van voortgangsrapportages richting PS belangrijke aandachtspunten 
zijn. 
De Subcommissie voor de Jaarrekening heeft vanmorgen vergaderd en heeft o.a. kennis gemaakt 
met de nieuwe accountant. De nieuwe accountant zal waarschijnlijk eind oktober een “rapportage 
van verwonderpunten” uitbrengen. Zijn voorstel is de bespreking van de aanbevelingen van de 
accountant en het onderzoek naar de onderbesteding in de novembervergadering te combineren. 
 
Mevrouw Bodewitz merkt op dat ook de PvdD de conclusies en aanbevelingen onderschrijft. Ook zij 
vindt dat GS zich met de gegeven reactie zich er wel erg makkelijk van af maakt. Haar fractie is 
benieuwd hoe GS met alle aanbevelingen en conclusies van GS zullen omgaan. Dienaangaande 
verwijst zij o.a. naar het nawoord van de Rekenkamer voor wat betreft de conclusie en aanbeveling 
2, 4 en 5 waarin wordt gesteld dat het masterplan niet ingaat op het knelpunt dat in 
voortgangsrapportages en begrotingswijzigingen vaak onvoldoende relatie met de prestaties uit de 
begroting wordt gelegd.   
 
Mevrouw Raven benadrukt dat het korte antwoord van GS niet betekent dat GS het rapport van de 
Randstedelijke Rekenkamer niet serieus zouden hebben genomen. Juist het tegendeel is waar. Het 
rapport betreft het jaar 2007. Ook GS waren ontevreden over de gang van zaken. Om veranderingen 
in gang te zetten is gewerkt aan verheldering van de P&C-cyclus. De P&C-cyclus moet ervoor 
zorgen dat PS sneller en uitvoeriger geïnformeerd worden.  
Aangegeven werd dat de rapportage t/m augustus pas in november wordt ontvangen. Nadrukkelijk 
stelt zij dat PS op dat moment ook zal worden voorzien van de rapportage t/m 1 september 2008. 
Constant wordt gewerkt aan tijdige, actuele en volledige rapportages ten behoeve van PS. GS zijn 
dan ook bezig met de uitwerking van de aanbevelingen van de Rekenkamer. GS vonden de 
aanbeveling van de Rekenkamer over de onderbesteding wat oppervlakkig en willen juist de 
onderbestedingen nader gaan analyseren; dat komt 3 november a.s. aan de orde. De notitie is nog 
niet in GS besproken en gelet op de doorlooptijd van stukken is het niet mogelijk dit stuk al in 
oktober aan de commissie voor te leggen. GS trachten op alle mogelijke manieren tegemoet te 
komen aan de aanbevelingen van de Rekenkamer. Zij begrijpt dat de commissie dat onvoldoende 
vindt. Zij zal GS voorstellen om voortaan uitvoeriger in te gaan op de aanbevelingen van de 
Rekenkamer. Nadrukkelijk stelt zij dat GS reeds uitvoering geeft aan de aanbevelingen van de 
Rekenkamer. De P&C-cyclus is al in 2008 afgesproken en daar is men druk mee doende. Zij hoopt 
dat het misverstand, dat GS niet serieus met de aanbevelingen zouden omgaan, nu uit de wereld is. 
Zij kan zich vinden in de suggestie van de heer Buiting om de bespreking van de aanbevelingen van 
de accountant en het onderzoek naar de onderbesteding in de novembervergadering te combineren. 
Opgemerkt werd dat PS onvoldoende zicht zouden hebben op de financiën. Zij weet niet waar deze 
opmerking op wordt gebaseerd. Er zijn vele inzichten en overzichten beschikbaar en de kaders 
worden door PS vastgesteld. De begroting voor 2009 heeft een integraal karakter, conform afspraak.  
 
De voorzitter gaat met in achtneming van het besprokene over tot afronding van dit agendapunt. 
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10. Prestatie-indicatoren in de programmabegroting 2009 
Mevrouw Versteeg memoreert dat de functionele statencommissies om advies is gevraagd over de 
prestatie-indicatoren. Op basis van deze adviezen zijn de prestatie-indicatoren opgesteld en worden 
deze voor de programmabegroting 2009 ter vaststelling voorgelegd. 
Spreekster heeft tijdens de commissievergadering van 30 juni jl. gevraagd naar de status van die 
besprekingen, omdat D66 de verslaglegging onvoldoende en subjectief vond qua interpretatie. D66 
is van mening dat er een besluitenlijst moet worden opgesteld die door allen wordt geaccordeerd. 
Een andere mogelijkheid is dat er een woordelijk verslag wordt opgesteld, zoals voor de 
commissievergaderingen gebruikelijk is. De huidige verslaglegging vindt D66 ronduit 
onbevredigend. De essentie en samenvatting doet geen recht aan hetgeen is besproken in de 
commissies en in de subcommissie. D66 mist twee essentiële punten die zijn besproken: 
- De kritiek op de beleidskaders. Voor ieder vastgesteld kader moet een indicator worden 
 opgenomen. Van deze opmerking is weinig terug te vinden. 
- In voorliggende notitie wordt aangegeven dat het instrument beleidsevaluaties “in de 
 toekomst” meer zal worden ingezet om meer inhoudelijk zicht te krijgen op de 
 maatschappelijke effecten van het gevoerde beleid. De begrotingscyclus is het belangrijkste 
 controle-instrument van PS D66 is er geen voorstander van om de opgenomen indicatoren 
 de inspanningen te laten meten, maar wanneer daarvoor toch wordt gekozen dan moet er wel 
 een goed stramien van beleidsevaluatie worden ontwikkeld, met in achtneming van de 
 maatschappelijke effecten. 
Uit voorliggend statenvoorstel komt naar voren dat gewerkt gaat worden met 30 indicatoren maar 
hoe het beleid wordt geëvalueerd blijft nog in het ongewisse.  
D66 wil dit stuk aanhouden en niet in PS behandelen omdat de controlerende rol van PS 
onvoldoende wordt gewaarborgd in voorliggend stuk. Eerst moeten alle essentiële punten uit de 
commissies terugkomen in het stuk, o.a. betrekking hebbend op de vraag hoe met vastgestelde 
beleidskaders wordt omgegaan, en de controle op basis van indicatoren. Daarnaast moet er nu al 
gewerkt wordt aan de controle van de beleidsevaluaties; dat mag niet naar de toekomst worden 
verschoven.  
 
De heer Bisschop meent dat het voorstel van D66 zou inhouden dat de prestatie-indicatoren niet voor 
de programmabegroting 2009 geëffectueerd worden. Dat zou hij betreuren. Hij is het wel met 
mevrouw Versteeg eens dat borging en bewaking goed moeten worden geregeld, maar dat kan ook 
lopende het proces. Hij is er op voor dit stuk wel in PS te behandelen en de nieuwe indicatoren op de 
nieuwe begroting toe te passen en parallel daaraan de controlfunctie te versterken. 
Mevrouw Versteeg betreurt mogelijke vertraging eveneens, echter, onvoldoende kwaliteit van dit 
stuk van GS is voor haar fractie reden voorlopig de oude set indicatoren toe te passen.  
 
De heer Streefland aarzelt om weer terug te vallen op de oude indicatoren. Hij vraagt of GS deze 
commissie kan overtuigen om op de ingeslagen weg door te gaan. 
 
Mevrouw Bodewitz onderschrijft volledig het betoog van D66. 
 
De heer Snyders is erop voor de nieuwe indicatoren toe te passen. 
 
De heer Van Lunteren kan het betoog van D66 wel onderschrijven maar de VVD kan niet met de 
conclusies meegaan. De VVD is erop voor deze indicatoren toe te passen op de begroting 2009. PS 
moeten de verantwoordelijkheid meer naar zich toehalen voor het meten van resultaten. In plaats van 
GS te verzoeken een voorstel te doen over de wijze waarop de gevolgen van het beleid kunnen 
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worden gemeten/geëvalueerd, kunnen PS daarover zelf een voorstel doen. Zo kunnen de indicatoren, 
gaande het proces, volgens de inzichten van PS nader worden aangescherpt. 
 
De heer Buiting wil niet meer terug naar de oude indicatoren omdat deze een ondoorzichtig beeld 
opleveren. Het CDA is wel van mening dat er gewerkt moet worden aan een meer integraal kader. 
Het begrip prestatie kan worden onderscheiden in: 
- de prestatie die voortvloeit uit provinciale voornemens en in welke mate dat is gerealiseerd 
- en de evaluatie van het beleid en de maatschappelijke effecten daarvan. 
Het voorstel van de VVD, om nu de nieuwe set indicatoren te gaan hanteren voor de 
programmabegroting 2009 en tegelijkertijd als PS na te gaan welk beleid moet worden geëvalueerd 
met terugkoppeling in de volgende cyclus, vindt hij interessant. 
 
De heer Bos memoreert dat het hier gaat om een palet van maatregelen. Daarvan ligt er nu één voor 
en de twee andere maatregelen moeten nog ontwikkeld worden. Dat is geen ideale situatie, echter, de 
provincie komt van ver met 300 indicatoren. Nu zijn er 30 nieuwe indicatoren ontwikkeld die 
mogelijk voor verbetering vatbaar zijn. Toch pleit hij ervoor nu stappen te zetten. In tegenstelling tot 
D66 is de PvdA er voorstander van deze notitie in PS te behandelen. Hij wil wel GS de vraag 
voorleggen wanneer de twee andere nog te ontwikkelen maatregelen uit het voorstel aan deze 
commissie worden voorgelegd. Wanneer dat er niet goed uit ziet, kunnen PS altijd nog het heft in 
eigen handen nemen. 
 
De heer Nugteren vindt het jammer dat de discussie over de prestatie-indicatoren wordt 
losgekoppeld van de controlerende taak van PS en de bewaking van de voortgang van het beleid. 
Daarover zijn in de laatste jaren bij vele grote projecten, budgetten, uitvoeringsprogramma’s en bij 
de Samenwerkingsagenda kritische opmerkingen gemaakt. Toch is er op het gebied van 
voortgangsbewaking en controle door PS erg weinig tot stand gekomen. Tegen die achtergrond vindt 
hij de discussie over de prestatie-indicatoren nogal relatief. GroenLinks is er niet op tegen de nieuwe 
indicatoren te gaan toepassen, omdat de oude indicatoren onvoldoende werkbaar zijn. Echter, alle 
aandacht van GS en PS moet uitgaan naar de controlerende taken en instrumenten van PS en hoe 
deze moeten worden ingevuld. Dit punt heeft wat GroenLinks betreft “enorme urgentie” gekregen. 
 
Mevrouw Raven is eveneens van mening dat deze indicatoren voor verbetering vatbaar zijn. Het gaat 
hier om een ingewikkeld proces. Bij de vorige begrotingsbehandeling is besloten het aantal van 300 
indicatoren terug te brengen naar 30. Oorspronkelijk zouden PS dat gaan oppakken maar uiteindelijk 
werd GS gevraagd een voorstel te maken. De commissie BEM meende dat duidelijk moet worden 
gemaakt dat de indicatoren niet op zichzelf staan. Het college van GS heeft getracht aan te geven dat 
de indicatoren niet op zichzelf staan maar dat beleidsevaluatie en maatschappelijke effecten daarbij 
moeten worden betrokken. Dat wordt ook in de inleiding van het voorstel verwoord.  
Tijdens het congres van 30 en 31 oktober wordt het programma voor het Profiel van Utrecht 
besproken en dat is hiertoe reeds een aanzet. Gebleken is dat vele provincies en gemeenten het 
moeilijk vinden om prestatie-indicatoren te formuleren. De provincie Utrecht heeft zich daarnaast de 
taak gesteld dat de indicatoren ook het provinciale belang moeten gaan meten.  
Voorliggende indicatoren zijn een groeimodel die steeds herijking behoeven. Zij vindt het voorstel 
van de heer Buiting helder. Zij is het eens met de opmerking dat het hier nog niet gaat om een 
voldragen stuk, echter, het is niet aan te bevelen om nu weer terug te gaan naar 300 indicatoren. Wel 
is het zo dat deze indicatoren voortdurend bijstelling behoeven. Zij stelt voor de nieuwe indicatoren 
toe te passen op de begroting 2009. Vervolgens kunnen PS en GS steeds opnieuw beoordelen waar 
bijstellingen wenselijk zijn. Het is aan PS om te beoordelen of voorstellen dienaangaande door GS of 
door PS moeten worden ontwikkeld.    
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Mevrouw Versteeg vraagt naar het tijdspad van de ontwikkeling van de beleidsevaluatie. D66 is van 
mening dat GS daarvoor een eerste aanzet moeten doen. Vooralsnog is D66 nog erg terughoudend 
om met voorliggend voorstel aan de slag te gaan. 
 
Mevrouw Bodewitz vraagt zich af of punten als modal-splits, zoals door haar fractie naar voren 
gebracht in de commissie MME, in het nieuwe model wel met zekerheid aan bod zullen komen. Zij 
kan zich voorstellen dat er in het verleden indicatoren zijn geweest, waaronder modal-splits, die niet 
aan bod zullen komen bij beleidsevaluaties. Mogelijk zijn er nog andere voorbeelden te bedenken. 
Zij vraagt hoe daarmee wordt omgegaan. 
 
De heer Buiting begrijpt dat veel fracties van mening zijn dat het initiatief voor verdere uitwerking 
bij GS moet blijven liggen. Het is dan wel aan te bevelen PS, eventueel de commissie BEM, vroeg 
bij het proces te betrekken. Nu zijn voorstellen al ver uitgekristalliseerd voordat PS aan bod komen.  
 
Mevrouw Raven kan zich eveneens voorstellen dat de subcommissie voor de Jaarrekening, de 
commissie BEM en andere commissies, vroegtijdig bij de uitwerking van nadere voorstellen worden 
betrokken. Daar kan wel een vorm voor gevonden worden. 
Naar aanleiding van een eerdere opmerking van D66, stelt mevrouw Raven dat ervoor gewaakt moet 
worden alle voorstellen op zichzelf te beoordelen. Kaders en programma’s worden op basis van een 
visie ontwikkeld. Vervolgens hebben de bestuurders de taak na te gaan wat met die visie in de 
praktijk kan worden bereikt. Dat kan door middel van jaarverslagen of jaarprogramma’s. Zij kan nu 
niet namens GS vertellen wanneer de beleidsevaluaties gereed zijn. Dat proces is op vele terreinen al 
langere tijd gaande. Het voorbeeld van mevrouw Bodewitz is haar overigens niet bekend. 
Nadrukkelijk stelt zij dat PS aan zet zijn, voor wat betreft de accordering van indicatoren. 
 
Mevrouw Versteeg merkt op dat er voor de evaluatie van beleid indicatoren moeten worden 
ontwikkeld. De huidige indicatoren zijn vooral inspanningsgericht, terwijl de maatschappelijke 
effecten niet gemeten worden. Het meten van de maatschappelijke effecten moet terugkomen in de 
beleidsevaluaties, alsmede in de indicatoren voor de nieuw ontwikkelde beleidskaders. Wat D66 
betreft moet die discussie integraal gevoerd worden. 
Mevrouw Raven begrijpt dat mevrouw Versteeg in feite vraagt om een procesvoorstel voor de 
beleidsevaluaties. Zij zegt dat toe. Zij zal de commissie zo snel mogelijk laten weten welk tijdpad 
daarvoor in acht wordt genomen. 
Op verzoek van mevrouw Versteeg zal dit punt aan de toezeggingenlijst worden toegevoegd.  
 
De voorzitter verzoekt GS de stand van zaken van de voorbereiding omtrent de evaluatie van het 
beleid en bijbehorende indicatoren schriftelijk aan deze commissie te rapporteren. Dat stuk zal dan 
als ingekomen stuk worden behandeld in de volgende vergadering.  
 
De heer Buiting wil een en ander niet overhaasten omdat het hier gaat om een weerbarstige materie. 
Wanneer voorliggende prestatie-indicatoren op de begroting 2009 worden toegepast, dan is het zaak 
dat de integrale set, w.o. de beleidsevaluatie, in de volgende begrotingscyclus een plek krijgt.  
 
Naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Raven, dat zij in haar schriftelijke rapportage op 
een voorbeeld zal ingaan, laat de heer Bos weten dat hij nu liever niet met voorbeelden werkt. Het 
liefst ziet hij van mevrouw Raven een opdracht of een idee over hetgeen GS verstaan onder 
beleidsevaluaties, zodat daarover een discussie in de breedte kan worden gevoerd. Daarna kan de 
gedeputeerde de uitwerking met een gerust hart ter hand nemen.  
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De voorzitter kan zich voorstellen dat GS de gevraagde informatie nog niet voor de 
oktobervergadering kunnen leveren, maar wel voor de vergadering in november.  
 
Mevrouw Versteeg sluit zich aan bij het voorstel van de PvdA. 
 
De voorzitter vraagt of GS de gevraagde opzet voor beleidsevaluaties begin november aan de 
commissie BEM kan voorleggen.    
Mevrouw Raven zegt dit toe. 
 
TER KENNISNEMING 
 
11. Jaarverslag 2007 Adviescommissies voor bezwaarschriften en klachten 
De heer De Vries meldt dat hij over dit jaarverslag enkele procedurele opmerkingen heeft die hij met 
de griffie zal bespreken.  
 
12. Profiel van Utrecht, Strategie, Staat van Utrecht 
De heer Nugteren merkt op dat in dit stuk een proces wordt voorgesteld, zonder dat er een 
mogelijkheid is voor de commissie om daarover van gedachten te wisselen. Hij heeft toch de 
behoefte daarover iets te zeggen. 
 
Ook de heer De Vries meent dat niet zonder meer aan dit agendapunt voorbij mag worden gegaan. 
 
De heer Nugteren kan zich in dit programma vinden, echter, voordat ontwikkelingen in gang worden 
gezet is het van belang dat PS hierover van gedachten wisselen, met name waar het gaat om de 
kwaliteitsatlas en branding. Hij ziet het nut van beide voorstellen niet in. Branding kan wat hem 
betreft achterwege blijven terwijl de informatie over de kwaliteitsatlas beter via bijlagen van kranten 
kan worden verspreid.  
Afgesproken wordt dit punt voor de volgende vergadering ter bespreking te agenderen.  
 
13. Rapportage treasury 1e kwartaal 2008 
 
14. Conferentie “Samen op weg naar 2040” 
 
15. Verkeersboetes 
 
16. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 


