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TERMIJNAGENDA COMMISSIE BEM (Bestuur, Europa en Middelen) 
Versie 13 augustus 2009 
 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN

7 september 2009 (PS 21 september 2009) 
Statenvoorstel Kader voor 

subsidieverstrekking  
Stand van zaken OinO  

Financiering opknappen 
sterren (niet aangeleverd 
SGU) 
Financiering aanvraag 
gebruiksmelding (niet 
aangeleverd SGU) 
Notitie dienstenrichtlijn   

Statenvoorstel Verordening financiële 
bijdrage aan 
publiekrechtelijke organen 
(niet aangeleverd SGU) 
Instrument 
Bestuurskrachtmetingen  
(niet aangeleverd SGU) 

 

Bestuurskrachtmeting P4   
21 september 2009 
Alle andere 
Statenleden uitnodigen 

Extra commissie-
bijeenkomst over Strategie 

 

5 oktober 2009 (PS 26 oktober 2009) 
Statenvoorstel Najaarsrapportage 2009 Stijging kosten 

aansprakelijkheids-
verzekering 

 

Statenvoorstel Programmabegroting 2010   
Vervolg samenwer-
kingsagenda 

 

Notitie beleidsevaluaties   
Statenvoorstel Beleidskader Reserves en 

Voorzieningen 
 

Portaal   
9 november 2009 (PS 23 november 2009) 

7 december 2009 (PS 14 december 2009) 

GROSLIJST 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

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 
bestuurskrachtmeting (PS 15 april 2009) 

7 september 2009 

De grenscorrectie Henschotermeer wordt spoedig na de herindeling opgestart p.m. 
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(PS 15 april 2009) 
GS zal ruim aandacht schenken aan de nazorg (ook over de fusiedatum heen) en  
€ 100.000,- proberen vrij te maken (Najaarsrapportage) voor de facilitering van 
de verdere begeleiding herindeling Valleigebied (PS 15 april 2009) 

5 oktober 2009 

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. 

In overleg met de werkgroep Europa wordt een voorstel uitgewerkt over 
dossiers die in (vak)commissies besproken kunnen worden (BEM 18 mei 2009) 

p.m. 

Medio 2010 nieuwe analyse stand van zaken Europaproof (BEM 22 juni 2009) medio 2010 
Middelen (mw. A.H. Raven BA)  
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) 

wordt 
meegenomen in 
P&C-cyclus 

GS zeggen toe het onderwerp risicomanagement nader te bezien en in het najaar 
een plan van aanpak te presenteren (PS 8 juni 2009) 

najaar 2009 

GS bezien de P&C-cyclus i.h.k.v. het terugdringen van onderbesteding (PS 8 
juni 2009) 

p.m. 

GS zullen grote projecten in de jaarrekening integraal (w.o. voortgang en 
totaalbeeld) toelichten (PS 8 juni 2009) 

voorjaar 2010 

GS zullen de geprognosticeerde resultaten van grote projecten meenemen in de 
Najaarsrapportage (PS 8 juni 2009) 

5-10-2009 

GS zullen bezien of een bestuurlijke samenvatting op hoofdlijnen aan de 
volgende jaarrekening kan worden toegevoegd (PS 8 juni 2009) 

p.m. 

In Najaarsrapportage meer informatie over financiën en doelbereiking (n.a.v. 
Mid Term Review) (BEM 22 juni 2009) 

5-10-2009 

Aanvullende informatie over de (financiële) stand van zaken 
Samenwerkingsagenda (BEM 22 juni 2009) 

p.m. 

Notitie garantstelling Kasteel Amerongen (BEM 22 juni 2009) p.m. 
Notitie scenario’s financiële problematiek en visie op toekomstige 
ontwikkelingen provinciale financiën (BEM 22 juni 2009) 

p.m. 

Er komt een overzicht van posten uit het meerjarenperspectief die niet door een 
PS-besluit zijn afgedekt (BEM 22 juni 2009) 

p.m. 

Inzicht bieden in standpunten GS-leden in besturen/raden van commisssarissen 
van verbonden partijen (BEM 29 juni 2009) 

p.m. 

Bij de Begroting 2010 worden taakstellingen voor de komende jaren m.b.t. te 
realiseren structurele bezuinigingen aangegeven, waarvoor mogelijk afgeweken 
moet worden van bestaande procedures (PS 6 juli 2009) 

26-10-2009 

Verantwoording verbonden partijen wordt opgenomen in de jaarrekening (PS 6 
juli 2009) 

voorjaar 2010 

Middelen (dhr. J. Binnekamp)  
Evaluatie Provinciaal Blad (BEM 12 juni 2008) voorjaar 2010 
Voor de exploitatie van Paushuize wordt een businessplan gemaakt (BEM 9 
maart 2009) 

najaar 2009 

GS dringen bij de gemeente Utrecht aan op een onderzoek naar mogelijkheden 
studentenhuisvesting en huisvesting starters in Toren en Sterren (PS 6 juli 2009) 

p.m. 

In oktober volgt een nadere uitwerking van de optie Fortis (PS 6 juli 2009) 21-9-2009 
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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) 

 

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 

10-11-2008 Motie: Duurzame fondsen  
6-7-2009 Motie bevriezing provinciale lasten 26-10-2009 


