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TERMIJNAGENDA COMMISSIE BEM (Bestuur, Europa en Middelen) 
Versie 20 mei 2009 
 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN

22 juni 2009 (PS 6 juli 2009) 
Statenvoorstel Verordening financiële 

bijdrage aan 
publiekrechtelijke organen 

Stand van zaken OinO Presentatie 
Communicatie door 
RTV-Utrecht 

Resultaten onderzoek 
Europese samenwerking 

Stijging kosten 
aansprakelijkheids-
verzekering 

 

Statenvoorstel Voorjaarsnota 2009 Evaluatie WGR+  
Burgerjaarverslag   
Midterm Review   
Financiering opknappen 
sterren 

 

Financiering aanvraag 
gebruiksmelding 

 

Notitie dienstenrichtlijn   
Statenvoorstel Beleidsnota verbonden 

partijen 
 

Statenvoorstel Wijziging bijlage art. 27 
Asv 1998 

 

7 september 2009 (PS 21 september 2009) 
Statenvoorstel Beleidskader Reserves en 

Voorzieningen 
 

Statenvoorstel Kader voor 
subsidieverstrekking 

 

21 september 2009 
Alle andere statenleden 
uitnodigen 

Extra commissie-
bijeenkomst over Strategie 

 

5 oktober 2009 (PS 26 oktober 2009) 
Statenvoorstel Najaarsrapportage 2009   
Statenvoorstel Programmabegroting 2010   

Vervolg samenwer-
kingsagenda 

 

9 november 2009 (PS 23 november 2009) 

7 december 2009 (PS 14 december 2009) 

GROSLIJST 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

Notitie beleidsevaluaties

TOEZEGGINGEN DATUM 
AFDOENING 

Bestuur (mw. M. Haak-Griffioen)  
Er volgt een nader voorstel over het proces bestuurkrachtmeting (BEM 6 april 
2009). In de commissie BEM volgt een discussie over het instrument 

7 september 2009 
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bestuurskracht-meting (PS 15 april 2009) 
De grenscorrectie Henschotermeer wordt spoedig na de herindeling opgestart 
(PS 15 april 2009) 

p.m. 

GS zal ruim aandacht schenken aan de nazorg (ook over de fusiedatum heen) en  
€ 100.000,- proberen vrij te maken (Voorjaarsnota) voor de facilitering van de 
verdere begeleiding herindeling Valleigebied (PS 15 april 2009) 

22 juni 2009 

GS zal extra aandacht besteden aan de voortgang van de discussie over 
ruimteproblematiek Veenendaal (PS 15 april 2009) 

22 juni 2009 
(mondeling) 

Bestuur (dhr R.C. Robbertsen)  
De cvdK kijkt naar een vorm waarin de commissie nader op de hoogte kan 
worden gesteld over de stand van zaken veiligheid (BEM 6 april 2009) 

p.m. 

Europa (dhr. J. Binnekamp)  
In de begroting 2010 volgt info over het inzetten van menskracht op het 
onderwerp Europa (BEM 15 december 2008) 

najaar 2009 

De omschrijvingen van doelen en aanpak rond de drie prioritaire Utrechtse 
dossiers worden SMART gemaakt (BEM 18 mei 2009) 

p.m. 

Er komt een voorstel over dossiers die in (vak)commissies besproken kunnen 
worden (BEM 18 mei 2009) 

p.m. 

Middelen (mw. A.H. Raven BA)  
De beantwoording van vragen over de vermogensportefeuille wordt openbaar 
gemaakt (BEM 18 mei 2009) 

p.m. 

In volgende jaarrekening een overzicht van alle aan de orde gekomen moties en 
amendementen (BEM 18 mei 2009) 

voorjaar 2010 

Er komt een herziening van alle reserves (BEM 18 mei 2009) najaar 2009 
Er komt een verbeterd inzicht in de financiën van de Samenwerkingsagenda en 
van Agenda 2010 (BEM 18 mei 2009) 

p.m. 

Bij de Voorjaarsnota wordt een document toegevoegd over nog vast te stellen 
kaders (BEM 18 mei 2009) 

22 juni 2009 

Er wordt uitgezocht wat bedoeld wordt met de duurzaamheid van deposito’s 
(BEM 18 mei 2009) 

p.m. 

De 8,5 miljoen jaarlijks voor de Pakketstudies zal alsnog in het 
meerjarenperspectief van de Begroting worden verwerkt (BEM 18 mei 2009) 

najaar 2009 

Middelen (dhr. J. Binnekamp)  
Bij volgend jaarverslag check op optimalisatie informatie aan inwoners (BEM 2 
juni 2008) 

voorjaar 2009 

Evaluatie Provinciaal Blad (BEM 12 juni 2008) voorjaar 2010 
Onderzoek onderscheid subsidies en aanbestedingen (BEM 8 september 2008) 9 maart 2009 
Er komt een overzicht van de kosten verbonden aan het project internetportaal 
(BEM 2 februari 2009) 

p.m. 

Voor de exploitatie van Paushuize wordt een businessplan gemaakt (BEM 9 
maart 2009) 

najaar 2009 

Er komt een schriftelijk antwoord op de vragen van dhr. Kiliç over de 
verhuursituatie Bloeyendaal (BEM 6 april 2009) 

p.m. 

Strategie (dhr. drs. W.M. de Jong)  

DOORLOPENDE TOEZEGGINGEN 
Bestuur (mw. M. Haak-Griffioen)  
De Samenwerkingsagenda’s zijn afspraken tussen provincie en 
gemeenten/samenwerkingsverbanden. Daarnaast worden afspraken gemaakt met 
relevante andere partijen uit het maatschappelijk middenveld (PS 17 december 
2007) 

 

Twee maal per jaar voortgangsrapportage samenwerkingsagenda. Projecten zonder 
kader worden afzonderlijk voorgelegd aan PS (PS 19 mei 2008) 
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Bestuur (dhr. R.C. Robbertsen)  
Europa (dhr. J. Binnekamp)  
Bij volgende Strategische EU-Randstadagenda rol PS invullen (BEM 28 januari 
2008) 

 

Middelen (mw. A.H. Raven BA)  
In de P&C-cyclus wordt 2 keer per jaar de stand van zaken Uitvoeringsprogramma 
inzichtelijk gemaakt (PS 17 december 2007) 

 

Middelen (dhr. J. Binnekamp)  

OPENSTAANDE MOTIES (EN AMENDEMENTEN) 
PS-datum Onderwerp Afwikkeling/deadline 

29-5-2007 Motie: Bewaking financiën NOVA door 
Subcommissie Jaarrekening/BEM 

Periodiek via Subcommissie en 
commissie BEM 

10-11-2008 Motie: Duurzame fondsen  


