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Verslag bijeenkomst Overdrachtsdocument 25 juni 2010 
 
Aanwezig: 
Dhr. Bersch (SP), Mevr. Dik (CU), Mevr. Smit (VVD), mevr. Doornenbal (CDA), Mevr. 
Raven (GS), Dhr. Sietsma (Dir), Dhr. Graafhuis (Griffier), Dhr. Luiks, Dhr. Poort en mevr. 
Engelsman (Verslag) 
 
Opening:  
Dhr Graafhuis, heet een ieder welkom. Doel van deze bijeenkomst is input te geven, 
zodat het overdrachtdocument deze keer beter aan de wensen voldoet. 
 
Mevr. Raven geeft aan dat dit enigszins in het karakter van de plannen van Werkgroep 
Balemans ligt; zie het als een soort van startnotitie, voor dit verdere traject. 
 
Dhr Sietsma geeft aan dat het overdrachtsdocument zal bestaan uit een drietal 
documenten: 

1. Evaluatie coalitie akkoord 
2. Financieel document  
3. Verkenning van de toekomst.  

 
Besloten wordt aan de hand van het verzonden memo (Zie bijlage) de zaken door te 
nemen. 
 
1. op een A 4 -tje per programma de belangrijkste spelende beleidsitems i.c. de doorloop 

van programma's  
Hiermee is men akkoord, een overzicht van feitelijke gegevens. Buiten het 
collegeprogramma om. 

2. de stand van zaken van de financiële middelen (beginsaldo, reserves (incl. vrij 
aanwendbaar deel), beslag op de algemene middelen per programma, ruimte voor 
nieuw beleid (oud-voor-nieuw), meerjarenramingen, aangegane verplichtingen en 
risico's etc., harde afspraken met/zonder financiële dekking, algemene 
dekkingsmiddelen etc.); 
Hier dient een duidelijke scheiding te komen tussen structureel en incidenteel. 
Daarnaast een duidelijk onderscheid maken tussen de begroting en het 
uitvoeringsprogramma. Wat komt er vrij en wat is juridisch verplicht. Maar ook hier 
geldt dat er duidelijk aangegeven dient te worden, wat er exact afgesproken is. Met 
name de afspraken met het Rijk zijn hierbij van belang. Ook van belang is, dat hier de 
lijn van de begroting wordt aangehouden en weergegeven. 

 
3. ontwikkelingen Provinciefonds en opcenten MRB (meerjarig) 

Verzoek van mevr. Smit hier is, om de opcenten weer te geven, zoals die nu zijn. 
Zonder doorberekening van de inflatie. 

 
4. gevolgen nieuwe kabinet (inhoudelijk en financieel / bezuinigingen)  

Akkoord 
 
5. nog openstaande moties en toezeggingen; 

Deze worden overgenomen en zichtbaar weergegeven. 
 
6. actualisatie basismateriaal kerntaken 

Actueel maken/houden 



7. Discussie over het middenbestuur, mee nemen in het stuk “Verkenning van de 
toekomst”. 
De verschillende keuzes (Bijv. de 4 Randstadprovincies, wat moeten we als Utrecht in 
het land. Zaken gezamenlijk als provincies inkopen, etc) 
Daarnaast de eventuele bestuurlijke organisatie bijvoorbeeld aantal verschillende 
mogelijkheden meenemen. Ook kijken naar oa commissie Kalden. 
 

8. Termijnagenda’s 
Hiervan wordt één overzicht gemaakt waarin alle termijnagenda’s zijn verwerkt. Dit 
gebeurd op de hoofdlijnen. 

 
9. Tijdspad 

De gegevens van december ook verwerken. Daardoor wordt de peildatum 1 januari 
2011, beschikbaar ook ongeveer 1 januari 2011. 

 

Mevr. Raven geeft aan de uitkomsten uit deze bijeenkomst mee te nemen en in 
september met een startnotitie te komen.



Bijlage 1 Email verstuurd 1 juni 2010 
Aan de leden van het fractievoorzittersconvent, 
 
Graag uw aandacht voor het volgende.  
Als gebruikelijk wordt door het college van GS in de aanloop van de verkiezingen een 
zogenaamd overdrachtsdocument opgesteld om de overgang van de oude naar de 
nieuwe Staten i.c. GS zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Dit overdrachtsdocument is 
naast kennisoverdracht essentieel voor de coalitie-onderhandelingen.  
Het overdrachtsdocument dat in 2007 door GS is uitgebracht ondervond op onderdelen 
kritiek.  
Om dat nu te voorkomen, stel ik u voor een bijeenkomst te plannen om de aan het 
document te stellen eisen gezamenlijk in aanwezigheid van Herman Sietsma te 
bespreken.  
 
Ik neem de vrijheid een voorzet voor de inhoud te doen: 
1. op een A 4 -tje per programma de belangrijkste spelende beleidsitems i.c. de doorloop 
van programma's; 
2. de stand van zaken van de financiële middelen (beginsaldo, reserves (incl. vrij 
aanwendbaar deel), beslag op de 
 algemene middelen per programma, ruimte voor nieuw beleid (oud-voor-nieuw), 
meerjarenramingen, aangegane 
 verplichtingen en risico's etc., harde afspraken met/zonder financiële dekking, 
algemene dekkingsmiddelen etc.); 
3. ontwikkelingen Provinciefonds en opcenten MRB (meerjarig) 
4. gevolgen nieuwe kabinet (inhoudelijk en financieel / bezuinigingen)  
5. nog openstaande moties en toezeggingen; 
6. actualisatie basismateriaal kerntaken  
7. etc. etc.  
 
Daarbij is het te overwegen de verkiezingsprogramma's voor de statenverkiezingen in te 
richten overeenkomstig de indeling van de programmabegroting. Dit punt is actueel daar 
in 2007 de inrichting van de begroting op het laatste moment nog moest worden 
aangepast aan het bereikte coalitie-akkoord.  
 
Op korte termijn kom ik met een datumvoorstel. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leo Graafhuis 
Herman Sietsma 


