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Onderwerp: Voortgangsrapportage 2009/1 Samenwerkingsagenda 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Bij het vaststellen van de Samenwerkingsagenda is afgesproken dat twee keer per jaar de stand van 
zaken betreffende de afspraken op de Samenwerkingsagenda wordt gerapporteerd aan de Staten en de 
gemeenten. 
 
Aanleiding 
 
Voorgeschiedenis 
02-06-2008: De commissie BEM heeft de voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda 2008/01 ter 
kennisname ontvangen. 
 
25-11-2008: De commissie BEM heeft de voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda 2008/02 ter 
kennisname ontvangen. 
 
06-01-2009: De commissie BEM heeft evaluatie van het instrument Samenwerkingsagenda, inclusief 
een verbeterde rapportage Samenwerkingsagenda en de verwerking van de relevante moties 
ontvangen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Naar aanleiding van de vorige voortgangsrapportage op 2 december 2008 werd door u opgemerkt dat 
de mening van de gemeenten over de voortgang van de individuele afspraken gemist werd. Voor deze 
rapportage hebben wij dan ook de gemeenten, de samenwerkingsverbanden en de VNG-afdeling 
Utrecht gevraagd naar hun mening. 
 
Status 
 
Leeswijzer 
Voor de precieze omschrijving van de afspraken verwijzen wij naar de voortgangsrapportage die in 
mei 2008 naar u toegestuurd is. Voor een kopie hiervan kunt u contact opnemen met de projectleider 
Samenwerkingsagenda (Saskia.Rolsma@Provincie-Utrecht.nl) 
In bijgaande rapportage staan 8 kolommen. De eerste drie bevatten de naam van de gemeente, het 
nummer van de afspraak en de titel van de afspraak. Dit wordt gevolgd door de kolom ‘vorige status’, 
hierin staat de kleur die de betreffende afspraak in de vorige voortgangsrapportage (2008/2) had. 
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Vervolgens wordt de mening van de Provincie Utrecht weergegeven, middels een kleur (status) en een 
toelichting. De gemeenten hebben de mogelijkheid gehad dit zelfde voor elke afspraak te doen.  
In deze voortgangsrapportage worden ook de afspraken gemeld waarvan tussen de vorige rapportage 
en deze rapportage als nog in gezamenlijkheid besloten is de afspraak niet uit te voeren.  
 
De status van de voortgang is volgens de stoplicht methode, waarbij:  
rood = het stagneert, en wordt van de agenda afgevoerd;  
oranje = het verloopt gestaag met enige vertraging;  
groen = het gaat volgens plan. 
goud = de afspraak is voltooid, en wordt niet meer meegenomen bij volgende voortgangsrapportages. 
 
Voor het overgrote deel hebben de provincie en de gemeenten eenzelfde zienswijze voor wat betreft 
de status van de afspraak. Over twee afspraken, een in Amersfoort en een in Nieuwegein is nog 
bestuurlijk overleg gaande. Hierover ontvangt u uiterlijk 1 september voor de BEM-vergadering van 7 
september een memo. 
 
Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen.  
Eind juni is de verdeling van de 2de tranche van het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen bekend 
gemaakt. De verdeling met betrekking tot de afspraken op de Samenwerkingsagenda zijn in deze 
voortgangsrapportage opgenomen. In verband met de recente bekendmaking zijn de gemeenten niet in 
de gelegenheid geweest hierop te reageren. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Resultaatgerichte uitvoering van afspraken in Samenwerkingsagenda.  
 
Financiële consequenties 
Geen directe financiële consequenties op dit moment. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van de voortgangsrapportage 2009/1 van resultaatafspraken van de 
Samenwerkingsagenda. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


