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BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 
TER KENNISNAME 

PUNTEN 

PRESENTATIES & 

WERKBEZOEKEN 

18 juni 2012 (PS 2 juli 2012) 

 Voorjaarsnota 2012   

27 augustus 2012 (PS 10 september 2012) 

    

24 september 2012 (PS 8 oktober 2012) 

    

29 oktober 2012 (PS 12 november 2012) 

 Najaarsrapportage 2012   

 Begroting 2013   

26 november 2012 (PS 10 december 2012) 

    

 

 

 

 

 

GROSLIJST    

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 

TER 

KENNISNAME 

PUNTEN 

PRESENTATIES & 

WERKBEZOEKEN 

 

TOEZEGGINGEN DATUM 

AFDOENING 

Bestuur (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw)  

De commissie ontvangt een rapport over shared services (BEM 2 april 2012) 14-5-2012 

Er komt een terugrapportage over de samenwerking in NV-verband (BEM 2 

april 2012) 

najaar 2012  

Bestuur (dhr R.C. Robbertsen)  

Halfjaarlijks ontvangt PS, i.c. de Subcommissie voor de Jaarrekening, een 

overzicht van declaraties (BEM 7 september 2009) 
september 2012 

Europa (dhr. drs. R.E. de Vries)  

In GS zal worden besproken of pro-actief kan worden omgegaan met het 

gegeven dat in 2016 Nederland het Europees voorzitterschap bekleedt (BEM 27 

februari 2012) 

14-5-2012 

Het werkplan 2012 van de Utrechtse strategie, inclusief de samenhang Utrecht 

2040, Strategische Agenda en Europastrategie, zal besproken worden in de 

Werkgroep Europa en de commissie BEM (PS 12 maart 2012) 

18-6-2012 

Middelen (dhr. drs. R.E. De Vries)  

Afweging m.b.t.  dividenduitkering Vitens bij Jaarrekening 2011 (PS 31 oktober 

2011) 

mei 2012 

Middelen (dhr. J.W.R. van Lunteren)  

Streven om bij de aanschaf van dienstauto’s zo dicht mogelijk bij de inhoud van 

de daarover ingediende motie te blijven (PS 31 oktober 2011) 

p.m. 

Het auditrapport over V&H komt, mits er geen procedurele belemmeringen  

zijn, tzt naar de commissie (BEM 27 februari 2012) 

27-8-2012 

De woordvoerders uit de commissie BEM worden betrokken bij de formulering 

van de nieuwe regeling dienstauto’s. Indachtig dat niet alles in regels kan 

worden vervat, zal in dat gesprek ook ingegaan worden op de intenties van de 

regeling, mede in relatie tot de actuele maatschappelijke stemming. De regeling 

komt in juni 2012 richting de Staten (BEM 27 februari 2012) 

18-6-2012 

In de jaarrekening zal worden gerapporteerd over inzet van sw-bedrijven c.q. 

personen met een beperking (BEM 2 april 2012) 

14-5-2012 
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Er komt een overzicht van ambtelijke reizen die i.v.m. Europa gemaakt worden 

(BEM 2 april 2012) 

14-5-2012 

PS ontvangen nadere informatie over asbest in het oude Provinciehuis, zodra het 

onderzoeksrapport binnen is en nadat de medewerkers hierover zijn 

geïnformeerd (PS 23 april 2012) 

18-6-2012 

Na het zomerreces, een plan van aanpak, inclusief tijdslijn, n.a.v. Rekenkamer-

rapport Subsidies; tevesn evaluatie KEER (PS 23 april 2012) 

27-8-2012 

GS zeggen toe bij de jaarrekening, maar ook los daarvan, de subsidielijst op het 

internet te publiceren (PS 23 april 2012) 

Mei/juni 2012 

Middelen (dhr. drs. R.W. Krol)  

Informatie over de huuropbrengsten Fortis-gebouw en verhuursituatie (BEM 16 

januari 2012, BEM 27 februari 2012) 
14-5-2012 

Middelen (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw)  

Strategie (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw)  

Er komt een evaluatiekalender voor alle beleidsterreinen (BEM 27 februari 

2012) 

p.m. 

 

DOORLOPENDE TOEZEGGINGEN  

Onderwerpen uit de Europastrategie op geëigende momenten terug laten komen in 

de vakcommissies (PS 12 maart 2012) 

 

 

OPENSTAANDE MOTIES (EN AMENDEMENTEN) 

PS-datum Onderwerp Afwikkeling/deadline 

27-6-2011 Concept begroting 2011 Randstedelijke Rekenkamer Voorjaar 2012 

30-1-2012 Brede maatschappelijke blik bij onderhoud EHS 1-7-2012 

12-3-2012 Samenwerking (BRU) p.m. 

12-3-2012 SMART doelstelling Europa Strategie p.m. 


