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december 2010 
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mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA), drs. P.W. Duquesnoy (SP), mw.mr. K. Fokker 
(PvdA), C.J. van Kranenburg MA (ChristenUnie), drs. B. Nugteren (GroenLinks), mw. 
A.M.A. Pennarts-Pouw (GroenLinks), P.C. Pollmann (PvdA), dr. T.G.P.M. Ruijs (CDA), 
mw. Y. Smit (VVD), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), drs. R.E. de Vries (D66) 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)  
 
Afwezig:
dr. F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD), mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), mw.drs. R.K. Dik-
Faber (ChristenUnie), ir. T. Snyders (Mooi Utrecht) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Ingekomen stukken 
Brief Randstedelijke Rekenkamer inzake zienswijze aanpassing Financiële verordening.  
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten de Rekenkamer schriftelijk te berichten, dat geen 
zienswijze zal worden ingediend.  
 
3. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 11 oktober 2010  
M.b.t. de tekst 
Het verslag wordt conform vastgesteld.   
N.a.v. de inhoud 
Blz. 13, inzake de motie duurzame pleisterplaatsen Haarzuilens. Mevrouw Fokker memoreert 
dat de motie wat de PvdA betreft niet is afgehandeld met de mededeling dat dit onderdeel was 
van de besluitvorming in de Staten bij de Najaarsnota. Wellicht dat dit punt aan de orde moet 
worden gesteld in de commissie RGW, omdat de motie onder de verantwoordelijkheid valt 
van gedeputeerde Krol.  
Mevrouw Raven licht in procedurele zin toe dat op grond van de opmerking van de PvdA ter 
zake bij de Begrotingsbehandeling in de begeleiding van de tekst in de Begroting is 
aangegeven dat de motie is afgehandeld, maar dat niet conform de inhoud van de motie is 
gehandeld omdat op basis van een onderzoek is gebleken dat een andere optie de voorkeur 
had. Zij bevestigt dat het onderwerp inhoudelijk aan de orde dient te worden gesteld in de 
commissie RGW.  
 
4. Mededelingen  
- Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Bodewitz en Dik en de heer 

Barneveld Binkhuysen. 



2

- De voorzitter deel mede dat per mail is aangekondigd, dat in deze vergadering een 
presentatie zal worden gegeven over het HRM-beleid. Dit wordt agendapunt 10a.  

- De voorzitter deelt mede dat aan het slot van de vergadering een vertrouwelijk 
agendapunt 10b. Bestuursakkoord zal worden ingelast. Hierover is een memo van 
gedeputeerde Van Lunteren toegestuurd. 

- De voorzitter deelt mede dat met betrekking tot agendapunt 7, Staat van Utrecht, een 
Statenbrief is nagezonden; deze ligt op de desks. 

- De voorzitter deelt mede dat de commissie BEM deze statenperiode zal afsluiten met 
een gezamenlijk diner. Na inventarisatie van de mogelijkheden is dit donderdag 27 
januari 2011 ’s avonds geworden. Nadere mededelingen over tijdstip en locatie 
volgen.  

 
5. Rondvraag 
Mevrouw Versteeg vestigt de aandacht op de flyer van de IPP. Het betreurt D66 dat in de 
beschrijving over wat de provincies doen geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen al 
dan niet wettelijke taken.  
Spreekster vestigt vervolgens de aandacht op de Startnotitie Participatie, die in de vorige 
vergadering is besproken en waarover een aantal opmerkingen is gemaakt. Naar aanleiding 
hiervan zijn de woordvoerders vervolgens uitgenodigd voor een afzonderlijke bijeenkomst om 
na te gaan of de opmerkingen juist waren verwerkt. D66 heeft aangegeven dit geen juiste 
werkwijze te vinden. De ervaring is dat het politieke spectrum veelal niet in de gehele breedte 
is vertegenwoordigd, waarmee het de vraag is of een dergelijke bijeenkomst representatief is. 
Daarbij komt dat er geen verslag wordt gemaakt en D66 met deze werkwijze een enorme 
bestuurlijke drukte voorziet. Op grond van het vorenstaande staat D66 op het standpunt dat 
behandeling moet plaatsvinden in een reguliere commissievergadering. 
D66 verzoekt het Presidium zich nader te buigen over de wenselijkheid van voornoemde 
werkwijze.  
 
Mevrouw Pennarts vestigt de aandacht op het Regeerakkoord, waarin staat dat het 
samenvoegen van gemeenten alleen van onderaf tot stand kan komen. In de provincie Utrecht 
speelt nog de herindeling van de gemeenten Woudenberg, Renswoude en Scherpenzeel. Sinds 
de verkiezingen wil ook de gemeente Scherpenzeel een enquête houden over de herindeling. 
Geïnformeerd wordt of dat nog tot een wijziging leidt in de koers van de provincie en welke 
stappen daarin tegemoet kunnen worden gezien.  
Voorts memoreert spreekster dat haar vraag met betrekking tot de bezoekersaantallen van de 
nieuwe website in vergelijking met de oude situatie destijds niet naar tevredenheid is 
beantwoord. Zij heeft haar vraag nogmaals nader schriftelijk toegelicht, maar tot op heden 
daarop nog geen antwoord ontvangen.   
In reactie op de opmerking van D66 over de IPP-flyer merkt spreekster op, dat de uitkomst 
van de Kerntakendiscussie nog niet vastligt.   
Mevrouw Versteeg merkt op dat het D66 niet gaat om de uitkomst, maar om het feit dat 
daaraan een zin had kunnen worden gewijd en dat in de flyer een beter onderscheid had 
kunnen worden gemaakt tussen de wettelijke- en overige taken die provincies naar eigen 
inzicht verrichten.    
 
Mevrouw Haak zet met betrekking tot de Nota Participatie uiteen dat het niet de bedoeling is 
buiten de commissie BEM om zaken te doen. Zij heeft de woordvoeders via de griffie 
uitgenodigd om de naar vorengebrachte opmerkingen nog een keer te verduidelijken. Met 
hetzelfde doel spreekt zij deze week ook met de commissie Balemans. Een aantal fracties 
hebben overigens positief gereageerd op haar verzoek.  
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Mevrouw Versteeg merkt op dat de beweegredenen duidelijk waren. Om eerder genoemde 
redenen is D66 geen voorstander van deze werkwijze op grond waarvan aan het Presidium 
wordt verzocht zich nader te buigen over de wenselijkheid .  
De voorzitter zegt toe dat het punt van D66 zal worden meegenomen naar het Presidium. 
 
Mevrouw Haak merkt in antwoord op de vraag over de gemeentelijke herindelingen op dat er 
verkiezingen hebben plaatsgevonden in Woudenberg, Renswoude en Scherpenzeel en er 
inmiddels een Coalitieakkoord ligt. 
In een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer is zijdelings de vraag gesteld hoe nu verder te 
gaan met de controversieel verklaarde herindelingvoorstellen. Besloten is dat Minister Donner 
met een standpunt komt over het wetsvoorstel dat er ligt, waarop de Tweede Kamer 
vervolgens zal reageren. Spreekster en haar collega in Gelderland hopen Minister Donner nog 
in een gesprek te kunnen informeren over de argumentatie van de Colleges, m.n. ook op het 
punt van het draagvlak voordat de Minister een standpunt inneemt.  
De stand van zaken is derhalve dat er een door het vorige Kabinet overgenomen voorstel ligt 
en afgewacht moet worden welk standpunt dit Kabinet daarover inneemt. Daarover bestaat 
nog geen zekerheid.  
 
De heer Binnekamp deelt mede de flyer van het IPP niet te kennen. Op dit moment wordt 
intern gewerkt aan een flyer, waarin wordt getracht juist een duidelijk onderscheid aan te 
geven tussen de taken van PS en GS. Desgevraagd door spreker overhandigt mevrouw 
Versteeg hem de IPP-flyer, zodat hij daar zijn voordeel mee kan doen.  
Voorts bevestigt spreker de nadere schriftelijke toelichting van GroenLinks op de vraag over 
de website te hebben ontvangen. Het is niet gelukt de vraag voor vandaag te beantwoorden, 
maar spreker zegt toe dat dit zo spoedig mogelijk tegemoet kan worden gezien.  
 
6. Termijnagenda 
De voorzitter deelt mede dat ter vergadering een actuele versie is uitgereikt (versie 6 
december 2010) 
 
De heer De Vries vestigt de aandacht op de Startnotitie uitgangspunten visie op opschaling 
provincies. In het fractieoverleg voorafgaande aan deze vergadering is naar voren gekomen 
dat de Staten ter zake een stuk tegemoet kan zien dat rechtstreeks zal worden behandeld in de 
Statenvergadering van 13 december a.s. Geïnformeerd wordt of dit klopt.  
Voorts merkt spreker op dat met betrekking tot het nieuwe provinciehuis achter een aantal 
onderwerpen nog p.m. staat. Volgens D66 zou hierbij inmiddels een datum van afdoening 
kunnen worden vermeld.  
 
Mevrouw Fokker informeert naar de datum van behandeling van het onderwerp met 
betrekking tot de fusie van waterschappen. 
 
De heer Binnekamp licht met betrekking tot het nieuwe provinciehuis toe dat binnenkort een 
memo tegemoet kan worden gezien, waarin een overzicht wordt gegeven van de laatste stand 
van zaken.  
Met betrekking tot de fusie van waterschappen deelt spreker mede dat er binnen de provincies 
Utrecht, Gelderland en Overijssel aan wordt gewerkt het door Vallei & Eem en de Veluwe 
ingediende voorstel te ondersteunen. GS zullen daarover nog dit jaar een principebesluit 
nemen. De fusie zou met ingang van 1 januari 2012 moeten ingaan. Dat betekent dat de 
nadere uitwerking (w.o. verordening, nieuw reglement, grensafbakening) in 2011 zal moeten 
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plaatsvinden en een en ander te zijner tijd ter finale besluitvorming zal worden voorgelegd 
aan de Staten.  
 
Mevrouw Haak bevestigt dat de Startnotitie uitgangspunten visie op opschaling provincies 
rechtstreeks zal worden behandeld in de komende Statenvergadering, indien GS op 7 
december a.s. met deze Startnotitie instemmen. 
 
7. Statenbrief Staat van Utrecht 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks de Staat van Utrecht een goed project acht. In 
de visie van GroenLinks spelen in deze steeds drie factoren een rol: 

1. de keuze van indicatoren 
2. de informatiebasis 
3. de leesbaarheid 

GroenLinks heeft de indruk dat met name ten aanzien van punt 2, de informatiebasis, een 
verbetering mogelijk is op een aantal onderwerpen.   
 
Mevrouw Fokker deelt mede dat de PvdA het inzicht in de stand van zaken rond een groot 
aantal (beleid)onderwerpen waardeert. Naast de vele goede punten blijkt dat de provincie met 
een aantal punten iets moet. Op de 107 punten zijn 20 rode kaarten uitgedeeld, waarvan 10 op 
ecologisch gebied. De Staat van Utrecht is geënt op de provinciale beleidstukken, hetgeen 
betekent dat het beleid van de provincie op bepaalde punten tekort schiet en derhalve 
aanpassing behoeft.  
 
De heer Ruijs stelt dat nagenoeg alle indicatoren provinciebreed zijn. Opvallend is dat op blz. 
101 in het kader van de bodemdaling is gefocust op het veengebied. Indien de bodemdaling 
provinciebreed was genomen, was het probleem in het veengebied niet zichtbaar geworden. 
Het CDA pleit ervoor bij een volgende ronde van de Staat van Utrecht te focussen op de 
verschillende gebieden die de provincie Utrecht heeft. Het CDA verwacht namelijk dat dan 
meerdere problemen zichtbaar worden dan indien het gemiddelde van de gehele provincie 
wordt genomen.   
 
De heer Van Kranenburg vestigt de aandacht op blz. 31, waaruit blijkt dat het vertrouwen in 
de politiek niet groot is. Spreker heeft de indruk dat de burger zich veel meer herkent in 
hetgeen op Rijks- en gemeentelijk niveau gebeurt. De vraag is wat de bijdrage van de  
provincie als overheidslaag kan zijn om het vertrouwen van de burger in de politiek te 
vergroten.  
Vervolgens vestigt spreker de aandacht op blz. 59, verkeersveiligheid m.n. 
verkeersongevallen. Hij is op zoek naar informatie over wat de provincie binnen haar directe 
invloedsfeer had kunnen doen om de ongevallen te verminderen.  
 
De heer Duquesnoy sluit zich aan bij de vraag van de ChristenUnie over het vertrouwen in de 
politiek. De eerdergenoemde IPP-flyer is wat dat betreft niet erg bevorderlijk.  
Spreker memoreert vorige week aanwezig te zijn geweest bij een bijeenkomst over het 
Stationsgebied, waar een aantal bewoners aangaf dat hetgeen voorlag niet datgene was dat 
was beloofd. Op zo’n moment acht de SP het van belang dat bestuurders aanwezig zijn om 
een en ander nader toe te lichten. Spreker heeft dat in voornoemde bijeenkomst gemist. Dat 
draagt in zijn visie niet bij om het vertrouwen in de politiek te vergroten.  
 
De heer Nugteren memoreert zijn opmerking over de informatiebasis. In het kader van het 
vertrouwen in de politiek is een aantal vragen gesteld aan een Burgerpanel. Het is spreker niet 
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bekend uit hoeveel mensen het Burgerpanel bestond. Een van de vragen was: Ik heb in het 
algemeen veel vertrouwen in de politiek; 30% was het daarmee oneens en 25% volledig 
oneens. Een zwak punt in de Staat van Utrecht vindt spreker dat de uitkomst is gebaseerd op 
een wankele basis. De vraagstelling is veel te algemeen, de beantwoording biedt ruimte voor 
vele interpretaties en het is niet kwantitatief onderbouwd.  
 
Mevrouw Versteeg deelt mede dat D66 zich aansluit bij de vraag hoe invloed kan worden 
uitgeoefend op uitkomsten en vanuit welke bestuurslaag. Dat ontbreekt in de Staat van 
Utrecht.  
Vervolgens memoreert spreekster dat D66 het verzoek van de PvdA in de commissie WMC 
steunt over het zichtbaar maken van de eventuele invloed van provinciaal beleid op een 
veranderde indicator. D66 is zich ervan bewust dat het gecompliceerd is om dat aan te tonen, 
maar staat op het standpunt dat hiertoe bij een volgende Staat van Utrecht in ieder geval 
inspanningen zouden moeten worden verricht.  
Tot slot plaatst D66 een kanttekening bij de houdbaarheid van dit instrument gelet op de 
Kerntakendiscussie, de discussie over het Middenbestuur en het voornemen van het huidige 
Kabinet om tot een opschaling binnen de Randstadprovincie te komen. 
De heer Van Kranenburg is van mening dat de Staat van Utrecht niet zozeer is opgesteld om 
aan te tonen waarop de provincie invloed heeft, i.c. zou willen, dan wel zou moeten hebben. 
Zijn vraag over de provinciale wegen was gericht op wat de provincie kan doen. In zijn visie 
kan de Staat van Utrecht met name dienen als onderlegger bij discussies met aanpalende 
overheden.  
Mevrouw Versteeg merkt op dat het D66 duidelijk is dat de Staat van Utrecht over de gehele 
provincie Utrecht gaat en daarin derhalve ook veel onderwerpen staan die feitelijk door 
gemeenten worden opgepakt. Het gaat D66 alleen om de onderwerpen waarbij sprake is van 
provinciaal beleid en waarop de provincie derhalve invloed kan uitoefenen.  
 
De heer Bisschop deelt mede dat de SGP zich aansluit bij het betoog van GroenLinks over het 
vertrouwen in de politiek.  
 
Mevrouw Smit deelt mede dat uit het beeld people, planet en profit blijkt dat de provincie 
Utrecht het niet slecht doet. Aan de rode kaarten zal moeten worden gewerkt. De overige 
vragen en opmerkingen van de VVD zijn reeds door voorgaande sprekers naar voren 
gebracht.  
 
De heer De Jong merkt in de eerste plaats op dat de Staat van Utrecht een instrument in 
ontwikkeling betreft, en dit de eerste keer is dat de Staat Utrecht in deze vorm verschijnt. 
Spreker onderschrijft derhalve dat aan de inhoud nog het nodige kan worden verbeterd. In die 
zin zullen diverse opmerkingen daaromtrent worden meegenomen bij het vervolg. 
Spreker deelt mede dat ook GS een kanttekening hebben geplaatst bij het Burgerpanel. Op 
grond hiervan is aan Telos verzocht een nadere notitie op te stellen waarin wordt ingegaan op 
het aspect van de informatiebasis en met name op de waarde van het Burgerpanel. Een 
probleem van een Burgerpanel is dat het meningen zijn en dat meningen, zeker bij bepaalde 
vraagstellingen, alle kanten op kunnen gaan. De provincie hecht eraan dat de informatie meer 
wordt gebaseerd op statistisch materiaal. In dit geval is het Burgerpanel gebruikt voor 
onderwerpen waarover uit de reguliere databestanden geen informatie kon worden verkregen.  
Overigens is het zo dat de systematiek van de duurzaamheidmeting erin voorziet dat, indien 
wordt overgeschakeld op een andere vorm van informatiebasis, met terugwerkende kracht 
zichtbaar kan worden gemaakt wat dat heeft betekend voor de datasets van de vorige jaren. 
Daarmee is sprake van een consistentie in tijd, ook indien de informatiebasis wordt veranderd.  
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Onderschreven wordt dat aandacht moet worden besteed aan de rode kaarten.  
Er is in deze o.a. ingezoomd op de ecologische kwaliteit en het tekortschietend beleid. De 
Staat van Utrecht is met name een monitoringinstrument en geen beleidsevaluatieinstrument. 
In zijn visie is het doorlichten van de werking en instrumenten van het beleid een overvraging 
van het monitoringinstrument. Hij kan zich wel voorstellen dat op grond van de 
duurzaamheidmeting aanleiding wordt gezien om voor een bepaald onderwerp te kiezen voor 
een beleidsevaluatie om de invloed van het beleid te beoordelen.  
In reactie op de opmerking van het CDA, merkt spreker op dat ook daarvoor geldt dat de 
provincie hiernaar gedifferentieerd moet blijven kijken. Bij bepaalde onderwerpen kan inzicht 
per deelgebied interessant zijn, bv. als het gaat om filedruk. In de Staat van Utrecht gaat het er 
echter om hoe het zit met de gemiddelde filedruk in de provincie Utrecht.  
De heer Ruijs merkt op dat de provinciale wegen subregio-afhankelijk zijn. De weg door de 
Utrechtse Heuvelrug heeft een fileproblematiek die losstaat van de gemiddelde 
fileproblematiek in de provincie Utrecht. Spreker pleit ervoor meer te focussen op datgene 
waar de burger direct belang bij heeft, waarmee zichtbaar wordt dat het de provincie 
interesseert wat de burger overkomt.   
De heer De Jong onderschrijft dat de Staat van Utrecht als monitoringinstrument een 
signaleringsfunctie heeft, waarop vervolgens kan worden ingespeeld hetgeen ook gebeurt. Ter 
illustratie wijst hij op de hotspots in het kader van de verkeersveiligheid. Over 
verkeersongevallen op de provinciale wegen inclusief de hotspots wordt in de commissie 
MME gerapporteerd. Spreker wil hiermee aangegeven dat niet alle gegevens in de Staat van 
Utrecht staan. Desgewenst is het mogelijk informatie over een specifiek onderwerp vanwege 
het belang op te nemen in de Staat van Utrecht. Het is echter ook mogelijk op grond van de 
Staat van Utrecht te signaleren dat het van belang is nader deelgebiedgewijs te focussen op 
bepaalde onderwerpen.  
De heer Ruijs merkt op dat zijn opmerking iets anders van aard was. Hij memoreert dat indien 
in het kader van de bodemdaling, evenals bij de andere indicatoren, het gemiddelde over de 
gehele provincie was genomen, het probleem van het veenweidegebied nooit aan de orde was 
gekomen. Door gemiddelden te nemen wordt in zijn visie op veel meer punten de 
lakmoesproef gemist die de provincie met de Staat van Utrecht wil neerzetten. Zijn, overigens 
constructieve en stimulerende bedoeld, pleidooi is in de volgende ronde, naast het 
voorliggende stuk, te focussen op de verschillende gebieden in de provincie Utrecht om de 
echte informatie boven tafel te krijgen.   
De heer De Jong deelt de mening dat beleidsevaluatie zinvol is op basis van specifieke 
probleempunten of geïnitieerde kansen. Hij vraagt zich echter af of het verstandig is dit 
onderdeel te laten zijn van de duurzaamheidmeting, dat echt een monitoringinstrument is.  
Ten aanzien van de houdbaarheid onderschrijft spreker dat niet bekend is wanneer in de 
toekomst in een andere configuratie gaat worden gewerkt. Zodra dat bekend wordt, acht hij 
het vroeg genoeg om te kijken of naar een ander bestuurlijk schaalniveau moet worden 
overgaan. Het punt van de kerntaken is meer principieel. GS zijn van mening dat de 
duurzaamheidmeting een meting betreft over de hele breedte; deze kan derhalve ook over 
niet-kerntaken gaan.  
 
De heer Nugteren geeft, in het kader van de Burgerpanel, mee te waken voor een ontkennende 
vraagstelling.  
 
Mevrouw Fokker informeert, in het kader van het Burgerpanel, waarom geen gebruik wordt 
gemaakt van de gegevens van het CBS.  
Voorts informeert spreekster of de beantwoording inzake beleidsevaluatie kan worden 
aangemerkt als een toezegging in de zin dat dit niet op basis van de Staat van Utrecht gebeurt 
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maar op basis van het bestaande beleid dat in alle commissies en in de Staten wordt 
geëvalueerd.   
 
Mevrouw Versteeg merkt op dat D66 zich goed kan vinden in de handreiking, die in de 
beantwoording is gedaan, om elementen uit de provinciale kerntaken eruit te lichten en nader 
te bekijken in een beleidsevaluatie.  
 
De heer De Jong zet uiteen, dat gebruik is gemaakt van CBS-gegevens. De vragen aan het 
Burgerpanel hebben zich toegespitst op zaken waarover bij de provincie geen data bekend 
waren.  
Met betrekking tot het Burgerpanel memoreert spreker zijn opmerking dat aan Telos is 
gevraagd hierover met een nadere notitie te komen. In dat kader zal ook de opmerking over de 
ontkennende vraagstelling worden meegenomen.  
Spreker wijst erop dat het reeds de gewoonte is provinciale beleidsplannen te evalueren. 
Daarin komt geen wijziging. Indien de Staten en/of GS naar aanleiding van de Staat van 
Utrecht aanleiding zien om een bepaald onderwerp eruit te lichten, kan bij de desbetreffende 
portefeuillehouder worden gevraagd om een beleidsevaluatie.   
 
De heer Buiting memoreert dat in deze Statenperiode hard is gewerkt aan de planning & 
controlcyclus, de indicatoren, de samenhang tussen beleidsevaluatie en bijvoorbeeld ook de 
Staat van Utrecht. Van belang wordt geacht, dat die samenhang bewaakt blijft worden. Bij de 
behandeling van dit agendapunt zijn veel zinvolle opmerkingen gemaakt. Het is spreker 
opgevallen dat nagenoeg alle onderwerpen methodologisch van aard zijn. Wellicht is het goed 
te bekijken of de Subcommissie voor de Jaarrekening als klankbord kan dienen om de 
methodologie en de samenhang tussen de naar voren gebrachte elementen te bewaken.  
De heer De Jong steunt dit voorstel. Hij kan zich voorstellen dat de eerdergenoemde notitie, 
die van de heer Mommaas (Telos) tegemoet kan worden gezien, wordt gebruikt om van 
gedachten te wisselen over de methodologische vragen.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen en opmerkingen meer zijn sluit hij de 
discussie over dit onderwerp af.  
 
8. Statenbrief strategische projecten en programma’s 
De heer Duquesnoy spreekt zijn waardering uit voor het overzicht. Wel plaatst spreker een 
kanttekening bij de actualiteit. Ter illustratie vestigt hij de aandacht op het project Nieuwe 
Hollandse Waterlinie waar staat dat het Kabinet daaraan wil meewerken en het VERDER-
project waarbij staat dat de fiets, het OV en mobiliteitsmanagement de belangrijkste pijlers 
zijn, terwijl de SP over deze onderwerpen inmiddels andere berichten heeft bereikt.  
 
Mevrouw Doornenbal memoreert dat in de Statenvergadering is afgesproken dat de transitie 
van de Jeugdzorg als apart project zou worden opgenomen. Spreekster mist dit in het 
voorliggende overzicht. Voor het overige neemt het CDA het overzicht voor kennisgeving 
aan. 
 
Mevrouw Pennarts spreekt haar waardering uit voor het voorliggende overzicht, hetgeen in de 
visie van GroenLinks wel wat summier is.  
GroenLinks sluit zich aan bij de opmerking van het CDA over de transitie van de Jeugdzorg 
en bij de kanttekening van de SP ten aanzien van de actualiteit.  
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De heer De Vries deelt mede dat D66 zich aansluit bij de opmerking over de actualiteit van 
het overzicht. D66 had verwacht dat de consequenties van het Regeerakkoord voor een aantal 
dossiers in het voorliggende overzicht waren verwerkt. D66 pleit ervoor de commissie nog 
voor de verkiezingen een geactualiseerd overzicht te verstrekken.  
 
De heer Pollmann deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij de opmerkingen over de actualiteit 
en de transitie van de Jeugdzorg.   
Het valt de PvdA op dat bij het project Utrechtse Jeugd Centraal, in tegenstelling tot alle 
andere projecten, geen informatie wordt verstrekt over de huidige fase/bijbehorende 
inspanningen/ Commissie en gemaakte afspraken/eerstvolgend rapportagemoment. Verzocht 
wordt om een nadere toelichting.  
Bij de projecten worden de eerstvolgende rapportagemomenten genoemd. Geïnformeerd 
wordt of die zijn gehaald, waarbij met name de vraag is of dat kan worden geactualiseerd. 
 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD zich aansluit bij de opmerking over de actualiteit van 
het overzicht. Over de projecten wordt uitvoerig gerapporteerd in de Jaarrekening en de 
Begroting, zodat de VVD het voorliggende stuk aanmerkt als een totaaloverzicht. De VVD 
heeft het overzicht voor kennisgeving aangenomen.     
 
Mevrouw Raven memoreert dat in het kader van de Evaluatiekalender is afgesproken de 
strategische projecten en programma’s een keer per jaar in een totaaloverzicht voor te leggen. 
Dat is gebeurd. 
Met betrekking tot de opmerking over de actualiteit merkt zij op dat de Statenbrief van 5 
oktober jl. dateert. Zij memoreert, dat de vorige vergadering van de commissie BEM niet is 
doorgegaan. Dat neemt echter niet weg dat er veel tijd zit tussen het moment dat het overzicht 
is opgesteld en het de commissie heeft bereikt. Dat kan beter. Het is de bedoeling dat dit 
overzicht ieder jaar terugkomt. 
In het volgende overzicht zullen inhoudelijk inderdaad een aantal wijzigingen komen te staan. 
Zo is na 5 oktober jl. gesproken over de transitie Jeugdzorg; dat zal in het volgende overzicht  
worden meegenomen.  
Spreekster ziet geen kans de commissie nog voor de verkiezingen een geactualiseerd 
overzicht te doen toekomen, omdat er voor die tijd nog maar slechts één 
commissievergadering plaatsvindt, t.w. op 17 januari a.s.   
Zoals ook door de VVD is aangegeven wordt in de Jaarrekening en in de Begroting 
gerapporteerd over de projecten- en programma’s. In het overzicht is een en ander nog een 
keer samengevat. Indien sprake is van fundamentele wijzigingen dan komen deze in de 
desbetreffende vakcommissies aan de orde.  
 
De heer De Vries kan zich voorstellen dat deze projecten worden meegenomen in het kader 
van het Overdrachtdocument. Spreker gaat er vanuit dat daarbij sprake is van de meest actuele 
stand van zaken. Hij verwacht dat het Overdrachtsdocument in januari aan de Staten zal 
worden aangeboden. 
Mevrouw Raven bevestigt het vorenstaande. Daarin zal o.a. ter zake van de Hollandse 
Waterlinie blijken dat het Rijk nog steeds vasthoudt aan het geld dat daarvoor is gereserveerd.  
 
De heer Pollmann memoreert zijn opmerking over het project Utrechtse Jeugd Centraal. 
Mevrouw Haak onderschrijft dat de informatie ontbreekt. Zij zegt toe dat hieraan in een 
volgend overzicht aandacht zal worden besteed.    
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Mevrouw Pennarts hecht er met betrekking tot het doel van het overzicht aan op te merken dat 
de Staten behoefte hebben aan een totaaloverzicht over de stand van zaken van belangrijke 
projecten. Daarbij is de actualiteit van belang maar tevens dat de informatie volledig is, zodat 
het ook leesbaar is voor diegenen die niet direct bij een onderwerp betrokken zijn.  
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen en opmerkingen meer zijn sluit hij de 
behandeling van dit onderwerp af.  
 
9. Statenvoorstel Normenkader rechtmatigheid 2010 
De voorzitter constateert dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
ermee instemt dat dit een sterstuk wordt.  
 
10. Statenbrief evaluatie bestuurskrachtmeting provincie Utrecht 
De heer Nugteren memoreert dat GroenLinks positief tegenover de bestuurskrachtmeting staat 
en er voorstander van is dat de bestuurskrachtmeting om de zoveel jaar wordt herhaald. Op 
grond van het voorliggende stuk vraagt spreker zich echter af waarom geen gebruik wordt 
gemaakt van bestaande kennis over audits/visitaties.  
Spreker onderschrijft dat iedere situatie anders is en het derhalve goed is te evalueren. Ook 
hierbij geldt zijn eerdergenoemde opmerking. 
Van belang is dat het proces goed in elkaar wordt gezet en de mogelijkheid wordt geboden 
voor een uiteindelijk debat in de Staten. 
GroenLinks geeft mee dat de provincie zich, voordat hiermee verder wordt gegaan, in bredere 
kring, dus ook buiten de overheidsectoren, oriënteert over hoe dit soort audits procesmatig 
worden opgesteld en hoe de protocollen in elkaar zitten.  
 
De heer Buiting deelt mede dat het CDA zich aansluit bij het betoog van GroenLinks.  
Spreker geeft aan dat het instituut waaraan hij verbonden is o.a. gespecialiseerd is in visitaties 
in de gezondheidszorg. Om het verschil tussen objectivering en de gesprekspartners aan te 
scherpen wordt daar de methodiek gehanteerd de vragen van te voren te laten beantwoorden, 
waarna het visitatiebezoek wordt gebruikt om daarop in te zoomen. Er zou ook van te voren 
kunnen worden afgesproken wat voor soort vraagprotocol wordt gehanteerd, zodat er een wat 
grotere objectivering komt van de leden van de visitatiecommissie ten opzichte van elkaar. 
Dan hoeven ze er niet altijd allemaal bij te zitten.  
 
De heer De Vries deelt mede dat ook D66 een voorstander is van de bestuurskrachtmeting en 
de evaluatie. Het is goed dat de Staten zich een spiegel voorhouden over hun functioneren en 
zichtbaar wordt waar hun kracht/zwakte ligt en wat kan worden gedaan om dat te verbeteren. 
Op grond van het vorenstaande was D66 ook zeer tevreden met het rapport van de 
Visitatiecommissie.  
Met het voorliggende stuk heeft D66 enige moeite. Bij een aantal opmerkingen vraagt D66 
zich af of dit niet meer de mening is van GS die op een aantal punten het gevoel hadden dat 
zij onvoldoende uit de verf kwamen, dan wel dat er conclusies zijn getrokken die minder 
welgevallig waren. Er wordt o.a. gezegd dat feiten en meningen onvoldoende met elkaar in 
verbinding stonden. De vraag is welke meningen dan van wie waren en waarom ze niet 
werden gestaafd door de feiten. D66 heeft dat niet kunnen concluderen.  
Bij de representatieve groep van gesprekspartners zijn GS en PS betrokken. Vanuit PS is dat 
het Presidium geweest. D66 heeft de gesprekken met de Visitatiecommissie als zeer positief 
ervaren; er werd alle gelegenheid geboden om meningen te ventileren.   
Hetzelfde geldt ten aanzien van de opmerking over het leren en ontwikkelen. Aangegeven 
wordt dat PS niet hebben gereageerd op de Epiloog. D66 heeft dat wel degelijk gedaan. Ook 
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tijdens de behandeling zijn daarover opmerkingen gemaakt. In die zin zou dat niet zo stellig 
mogen worden vastgesteld. 
De vraag is hoe nu verder wordt gegaan. D66 pleit voor een meer gestructureerde vorm en een 
professioneler traject dan thans wordt voorgesteld, omdat zij ervan overtuigd is dat er met die 
werkwijze meer uitgehaald zal kunnen worden.  
In het kader van het dualisme acht D66 het van belang dat PS de Visitatiecommissie kan 
bevragen op het moment dat zij haar rapport heeft uitgebracht. D66 is van menig dat dit 
standaard onderdeel moet zijn van de procedure. Dat komt in zijn visie tegemoet aan de wijze 
waarop met een dergelijk instrument zou moeten worden omgegaan.  
 
Mevrouw Fokker memoreert dat de PvdA vanaf het begin heeft aangegeven over onderdelen 
van het rapport van de Visitatiecommissie niet tevreden te zijn, i.c. de conclusies die daarover 
werden geformuleerd. In de visie van de PvdA reflecteren GS in de voorliggende evaluatie 
adequaat op de zaken die in het voortraject niet goed zijn gegaan, bv. dat er te weinig tijd is 
geweest om een representatie groep te betrekken. Destijds is reeds vastgesteld dat de groep 
eenzijdig was samengesteld en bovendien veelal met de provincie in een meningverschil-
traject zat, waardoor op dat moment in de visie van de PvdA niet geheel vrij kon worden 
gesproken. 
De heer Nugteren informeert of de PvdA daarmee aangeeft dat alleen deel uitgemaakt kan 
worden van een dergelijke reflectiegroep indien geen sprake is van een meningverschil. 
Mevrouw Fokker antwoordt dat de PvdA op het standpunt staat dat de groep niet alleen zou 
moeten bestaan uit groeperingen die een meningverschil met de provincie hebben. In de 
evaluatie staat in deze aangegeven dat het ook niet kon worden getoetst. Er kon niet naar 
feiten worden gekeken. Die verbinding is niet gemaakt. 
De PvdA staat positief tegenover de evaluatie, omdat er wel degelijk verbetervoorstellen zijn 
geformuleerd. GS geven aan waar zij niet tevreden over waren en hoe het anders moet. 
Samenvattend is de PvdA van mening dat sprake is van een goede evaluatie met goede 
voornemens en de goede kanttekeningen bij hoe het is gegaan. 
 
De heer De Vries vestigt de aandacht op de opmerking over de representativiteit van de groep 
gesprekspartners. De PvdA stelt die ter discussie. Geïnformeerd wordt of GS die opmerking 
delen en van oordeel zijn dat die groep niet representatief is geweest. 
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP voorstander is van de bestuurskrachtmeting en de 
evaluatie. Er is een aantal zaken uitgekomen dat beter kan. De SP sluit zich aan bij de 
opmerking van D66 dat het gewenst is dit duidelijk te maken en daarvoor een vaste vorm te 
kiezen.  
Spreker memoreert dat in de Kamer door de PvdA vragen zijn gesteld over de bestuurskracht 
van de provincies. Aan de Minister is gevraagd of zij analoog aan de Wet Arhi voornemens is 
de Randstadprovincies onder verscherpt financieel toezicht te plaatsen en per wanneer. In de 
richting van de PvdA wordt geïnformeerd hoe dat moet worden gezien in relatie tot de 
bestuurskrachtmeting. 
Mevrouw Fokker antwoordt dat zij die twee discussies niet direct aan elkaar zou willen 
verbinden. Overigens merkt zij op dat zij niet op de hoogte was van het feit dat deze vragen in 
de Kamer zouden worden gesteld. 
Zolang de provincie nog bestaat is spreekster van mening dat naar het eigen functioneren zou 
moeten worden gekeken.   
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Mevrouw Alsem deelt mede dat de VVD van mening is dat de bestuurskrachtmeting op een 
goede manier is geëvalueerd. Er zijn verbeterpunten genoemd, die de VVD herkent en 
ondersteunt.  
 
Mevrouw Haak merkt op dat een aantal opmerkingen is gemaakt, die in het vervolg zal 
worden meegenomen.  
Met betrekking tot de opmerking over de methodiek zet spreekster uiteen dat de B&A-groep 
juist is ingehuurd omdat van dit bureau mocht worden verwacht dat zij de kennis in huis had. 
In de evaluatie is bekeken wat daarvan terecht is gekomen en of datgene is gebeurd wat 
verwacht had mogen worden. GS hebben vastgesteld dat de vier provincies, waarvoor de 
methodiek is ontwikkeld, met de bestuurskrachtmeting niet allemaal hetzelfde doel voor ogen 
hadden. Op een aantal punten heeft dat tot verwarring geleid.   
In het gesprek met B&A is gesignaleerd dat de tijdsdruk een negatieve rol heeft gespeeld. 
Door de tijdsdruk is over onderwerpen met een relatief kleine groep gesproken, waardoor de 
mening van enkele mensen de uitkomst behoorlijk bepaalt. GS staan op het standpunt dat een 
volgende keer voldoende tijd moet zijn om met een brede groep representanten te kunnen 
spreken. Met die opmerking is niet de uitkomst ter discussie gesteld. 
Met betrekking tot het pleidooi dat PS de gelegenheid moeten krijgen de Visitatiecommissie 
te bevragen nadat zij het rapport heeft uitgebracht, merkt spreekster op dat GS opdrachtgever 
zijn. De heer Hermans staat op het standpunt dat hij zijn opdracht heeft volbracht op het 
moment dat hij zijn rapport aan GS afgeeft. Hij is van mening dat hij geen onderwerp van de 
politieke discussie kan zijn. Anderzijds kan spreekster zich voorstellen dat PS zich op 
bepaalde momenten hebben afgevraagd hoe de Visitatiecommissie tot bepaalde 
conclusies/aanbevelingen heeft kunnen komen. Spreekster kan zich voorstellen dat bij een 
volgende keer nader wordt bekeken op welk moment in het proces de Staten de 
Visitatiecommissie zou kunnen bevragen.   
Volgens GS was de groep gesprekspartners representatief, maar door de tijdsdruk was het 
moeizaam dat ook zo te houden.  
GS kijken terug op een goed proces. Hieraan wordt ook aandacht aan besteed in de volgende 
uitgave van het blad Provincies. Daarbij wordt met name opgemerkt dat de provincie Utrecht 
de enige provincie is geweest die naar aanleiding van de bestuurskrachtmeting een 
Verbeterplan heeft gemaakt hetgeen waarderend wordt besproken. Spreekster heeft dat zelf 
ook als een positief vervolg van het proces ervaren.  
 
De heer Buiting informeert hoe de terugkoppeling met de B&A-groep heeft plaatsgevonden.  
 
De heer De Vries onderschrijft dat de evaluatie een goede zaak is omdat daarvan kan worden 
geleerd.  
Met betrekking tot zijn verzoek om de Visitatiecommissie te kunnen bevragen, begrijpt 
spreker de politieke gevoeligheid. Hij kan zich echter voorstellen dat dit in een volgende 
ronde in het proces wordt ingebouwd. GS is weliswaar opdrachtgever, maar in het kader van 
het dualisme is het goed voor de rol van de Staten om zelf te horen hoe de Visitatiecommissie 
tot een bepaalde visie/conclusie is gekomen, zodat de Staten dat vervolgens kunnen 
meenemen in de politieke discussie met GS over de bestuurskrachtmeting.  
 
Mevrouw Haak zet uiteen dat de evaluatie met name op B&A gericht is geweest.  
Zij memoreert dat PS bij de start van het proces de keuze hadden zitting te nemen in een 
Klankbordgroep. PS hebben hiervoor niet gekozen. In andere provincies is dat wel gebeurd. 
Dat zou wellicht een en ander kunnen ondervangen omdat op dat moment wordt meegelopen 
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met het proces en zich iets eerder momenten voordoen waarop vragen kunnen worden 
neergelegd en kan worden meegedacht.   
De heer De Vries onderschrijft dat het instellen van een Klankbordgroep een manier zou 
kunnen zijn om een en ander te ondervangen.   
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat geen vragen en opmerkingen meer zijn sluit hij de 
discussie over dit onderwerp af.  
 
10a. Presentatie HRM-beleid 
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw De Boer. 
 
Mevrouw De Boer gaat in haar presentatie in op de strategische visie op de provinciale 
organisatie 2015 - Kadernota HRM. De handout van de presentatie is als bijlage bij het 
verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud.  
 
Mevrouw Fokker mist in de presentatie de cultuur binnen de organisatie. Uit de bijeenkomst 
over de Kracht van verschil bleek dat het van belang is dat, indien de organisatie mensen van 
andere culturen wil binnenhalen en houden, de cultuur binnen de organisatie ook daaraan 
aangepast moet zijn. Er moet sprake zijn van een sfeer en cultuur waarin mensen zich thuis 
voelen. Geïnformeerd wordt of daarvoor aandacht is.  
Mevrouw De Boer antwoordt dat zij dit niet zo expliciet in haar presentatie heeft genoemd, 
maar dat hieraan wel degelijk aandacht wordt besteed in het rapport. Dat wordt een inclusieve 
cultuur genoemd. Er moet sprake zijn van een cultuur die het van zichzelf prettig vindt dat er 
verschillen zijn. Dan is er ruimte voor mensen. Indien een cultuur wordt gecreëerd waarbij 
mensen begrijpen dat mensen verschillend zijn en een verschillende inbreng kunnen hebben, 
kan die faciliteit goed vorm worden gegeven. In het rapport staat dat gestreefd wordt naar een 
inclusieve cultuur. Dat is een belangrijke opdracht aan alle leidinggevenden, die daarvoor ook 
zullen moeten worden opgeleid.  
 
Mevrouw Alsem merkt op dat circa een derde deel van de organisatie bestaat uit functies op  
HBO/universitair niveau (managers/projectleiders). Spreekster veronderstelt dat dit is 
gebaseerd op functiewaardering/functiezwaarte. Geïnformeerd wordt hoe dit bij andere 
provincies ligt. De vraag is of de provincies een relatief hoge inschaling van functies heeft of 
dat het ook mogelijk is om tot meer functiedifferentiatie te komen.  
Mevrouw De Boer antwoordt dat uit de benchmark met gemeenten, waterschappen en het 
Rijk blijkt dat de functies bij de provincies vergelijkbaar zijn qua inschaling. 
Wat zichtbaar is, is dat de provincie de afgelopen jaren veel uitvoerende taken heeft 
afgestoten. Ter illustratie wijst zij op de Muskusrattenbestrijders, die zijn overgegaan naar de 
waterschappen. Dat was een grote groep in de lagere functieschalen. Zichtbaar is dat de 
provincie zich steeds meer beweegt naar de taken waarvoor een hoger opleidingsniveau wordt 
gevraagd. Dat is een politieke keuze; of dat wenselijk is, is niet aan spreekster. 
Gemeenten hebben nog veel uitvoerende taken, zoals de gemeentelijke reiniging en de 
plantsoenendienst.    
 
De heer Duquesnoy merkt op dat het de komende jaren voor de provincie lastig zal worden 
hoogopgeleiden te krijgen. Geïnformeerd wordt of het in deze niet tot een extra probleem leidt 
dat de provincie veel moeite doet om bedrijven binnen te halen die ook die hoogopgeleiden 
nodig hebben.  
Mevrouw De Boer moet het antwoord op deze vraag schuldig blijven. Het kan interessant zijn 
dat een keer nader uit te zoeken. Zij kan zich voorstellen dat het ook een voordeel kan zijn. 
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Indien de hele regio interessant is, gaan zich daar ook meer hoogopgeleiden vestigen. Het is 
een feit dat Utrecht relatief minder last heeft van vergrijzing dan andere gebieden in 
Nederland. Dat heeft overigens niet alleen met werk te maken maar ook met culturele 
voorzieningen, i.c. het aantrekkelijke woon- en werkklimaat.  
 
De heer Nugteren merkt op dat de invloeden vanuit Europa effecten zullen hebben op het 
soort kennis dat de provincie in huis moet hebben en op de werkwijze eventueel samen met 
andere provincies.   
Vervolgens vestigt spreker de aandacht op de man/vrouw-verhouding binnen de organisatie. 
Er wordt gestreefd naar een afspiegeling van de samenleving. Als het gaat om het aantrekken 
van jonge medewerkers zou in de visie van spreker wat meer sprake moet zijn van een 
fifty/fifty-verhouding dan het beeld dat in de presentatie werd geschetst.  
Tot slot vestigt spreker de aandacht op het aansturen van de organisatie. Ter zake van de 
interne ontwikkelingen is, in het kader van de bestuurskrachtmeting, geconcludeerd dat meer 
sprake zou moeten zijn van integraliteit van beleid. Dat is een vraag vanuit de samenleving. 
Naast het feit dat een en ander steeds meer in een netwerkomgeving wordt georganiseerd, 
bestaat de behoefte aan een normenstelsel voor overheidsorganisaties. Spreker mist in de 
presentatie de effecten die als gevolg daarvan zullen optreden. Dat er ook in een flexibelere 
omgeving meer stuurbaarheid zal moeten zijn, staat in zijn visie buiten kijf.  
Mevrouw De Boer onderschrijft de opmerking over de invloeden van Europa. Wellicht dat dit 
nog wat explicieter in het rapport kan komen dan thans het geval is. Zij neemt deze suggestie 
mee.  
In het kader van de man/vrouw-verhouding laat de desbetreffende sheet in de presentatie zien 
dat met name in de hogere schalen 13 t/m 18 vrouwen nog wat achter liggen. De provincie 
heeft dit jaar de charter ‘Vrouwen aan de top’ ondertekend, waaraan veel bedrijven en 
overheidsorganisaties meedoen. Hierover moet jaarlijks worden gerapporteerd, zodat dit punt 
derhalve veel aandacht heeft. De instroom loopt op dit moment in feite goed. Zij verwacht 
zelfs dat op een gegeven moment moet worden bewaakt dat er ook nog voldoende mannen 
instromen. Op dit moment is de verhouding nagenoeg fifty/fifty.  
In deze nota is niet veel aandacht besteed aan de sturing, omdat dit met name over het P&O-
kader gaat. Het is haar wel bekend dat GS zich o.a. naar aanleiding van de 
Bestuurskrachtmeting buigen over de vraag hoe, binnen de complexiteit waarin de organisatie 
in de komende jaren moet werken, moet worden omgegaan met de aansturing, wat daarin de 
rol van de leiding is. Daarbij speelt ook de samenwerking GS en de ambtelijke leiding een rol. 
De heer Binnekamp bevestigt dat dit met name een HRM-verhaal betreft. Spreker 
onderschrijft het punt van de SP dat de provincie met veel organisaties en bedrijven in de 
zelfde vijver met hoogopgeleiden vist. Op grond daarvan is het van belang dat de provincie 
aantrekkelijke secundaire voorwaarden schept.  
Spreker onderschrijft het belang van de stuurbaarheid. GS buigen zich over de vraag hoe dat 
de komende tijd kan worden geformaliseerd. In het kader van O&O is de ervaring op dit 
moment dat het model aan revisie toe is, omdat de afstanden iets te groot zijn dan wenselijk 
wordt geacht. Op basis van het huidige model zal er een mix moeten worden gevonden 
richting de afdeling waarbij de stuurbaarheid duidelijker en transparanter wordt. Het heeft de 
aandacht van GS. 
 
Mevrouw Versteeg vestigt de aandacht op de selectie aan de poort. D66 gaat er vanuit dat dit 
alleen geldt voor een bepaald functieniveau.  
Mevrouw De Boer antwoordt dat er na een uitvoerige discussie voor is gekozen iedereen aan 
de poort te selecteren, omdat houding en mentale attitude niet pas interessant is vanaf een 
bepaald niveau. De secretaresse is vaak het visitekaartje van de provincie naar buiten toe. Er 
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is in de assessments wel sprake van een onderscheid in niveaus. De secretaresses krijgen niet 
hetzelfde assessment als de afdelingsmanagers. Er is een standaardassessment gemaakt en de 
assessments zijn aanbesteed. De kosten vallen op zich mee. Op het totale proces van een 
vacaturevervulling acht spreekster dit een verwaarloosbaar bedrag, zeker vanuit de gedachte 
hoe groot de investering is als iemand binnen is, opgeleid en ingewerkt is en niet geschikt 
voor de functie blijkt te zijn. Het is in de afgelopen periode ook gebeurd dat mensen niet zijn 
aangenomen omdat ze niet goed uit het assessment waren gekomen.  
Het verbaast mevrouw Versteeg in dat geval dat alle in de presentatie genoemde competenties 
ook voor ondersteunende functies geldt. 
Mevrouw De Boer memoreert dat er aangepaste assessments zijn. Ter illustratie wijst zij op 
de functie van jurist en financieel adviseur. Juristen en financieel adviseurs scoorden slecht op 
flexibiliteit. Dat is echter wellicht goed, omdat te flexibel in bepaalde functies ook niet 
wenselijk wordt geacht. Het beschikken over bestuurlijke sensitiviteit en ondernemerschap 
zijn bv. wel heel belangrijke kwaliteiten die voor iedereen gelden. Sinds enkele jaren worden 
mensen ook aangesteld in algemene dienst in plaats van op een bepaalde functie en ze worden 
geacht breed inzetbaar te zijn.  
In de assessments is derhalve sprake van maatwerk en bij bepaalde functies wordt een punt uit 
het assessment anders gewaardeerd. Het is derhalve niet zo dat alle medewerkers, ongeacht de 
functie, op al die competenties worden getest.   
 
De heer De Vries vestigt de aandacht op het verloop binnen de provincie. Beoogd wordt dat 
de organisatie in de komende jaren met 80 fte afneemt. Geïnformeerd wordt of dat is 
gebaseerd op de huidige beleidsterreinen en of op grond van ontwikkelingen op termijn, bv. 
het overgaan van de taak voor de jeugdzorg naar gemeenten, al nagedacht wordt hoe dat eruit 
moet gaan zien. 
Mevrouw De Boer antwoordt dat de 80 fte een efficiencyslag betreft. Bij de reorganisatie in 
2007 is een aantal taken, die gedecentraliseerd binnen de diensten zat, gecentraliseerd. Daarbij 
is tegen alle afdelingen gezegd dat zij met 10% minder fte zouden moeten kunnen 
functioneren. Dit betreft derhalve geen politieke reductie. Alle taken worden nog uitgevoerd 
maar dan efficiënter en slimmer.  
Als het gaat om een meer fundamentele krimp is aangegeven dat dit niet aan de ambtelijke 
organisatie is maar aan de politiek. Dat zou kunnen worden meegenomen in het kader van de 
Kerntakendiscussie. Wel zijn bezuinigingsscenario’s opgesteld, waarbij de personele 
consequenties zijn aangegeven.   
 
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen en opmerkingen meer zijn bedankt hij 
mevrouw De Boer voor haar komst en inbreng.  
 
TER KENNISNEMING 
 
11. Statenbrief voortgang samenwerking P4 Europa 
 
12. Statenbrief Opleiding nieuwe interactieve website 
 
13. Statenbrief uitvoeringsverordening subsidie op grond van nieuw Asv 
 
14. Statenbrief programma Utrecht E-provincie voortgang en e-agenda 2010 - 2011 
 
15. Sluiting 
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Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders 
komst en inbreng. 


