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2012BEM86 

VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van  

29 oktober 2012 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

G.A. de Kruif (voorzitter), R.C. Robbertsen (CvdK), R. van Lunteren (gedeputeerde), drs. 

R.E. de Vries (gedeputeerde), dr. F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD), mw. A.C. Boelhouwer 

(GroenLinks),  drs. J.G. Boerkamp (D66), mr. J.M. Buiting (CDA), R.G.J. Dercksen (PVV), 

mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA), mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), ir. H. IJssennagger 

(PVV), drs. C. de Kruijf (PvdA), ir.ing. Y.S. Lutfula (SP), mw.drs. A.M.C. Mineur (SP), drs. 

B. Nugteren (GroenLinks), ir. J.P.M. Peters (D66), A.J. Schaddelee (ChristenUnie), mw. Y. 

Smit (VVD), mw. J.H. Verbeij-Ouwerkerk (PvdA), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), mw.dr. 

A.J. Vlam (VVD), W. van Wikselaar (SGP) 

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

dr. R.J. Poort (adjunctgriffier) en mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag) 

 

Afwezig: 

ir.ing. Y.S. Lutfula (SP), mw. M.W.J. Maasdam-Hoevers (CDA) en W. van der Steeg (PvdD) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Vaststelling Agenda 

De voorzitter memoreert dat er per mail is voorgesteld de agendapunten 9 en 11 zonder bespreking, 

maar met de mogelijkheid van een schriftelijke vragenronde, door te geleiden naar de PS-

vergadering van 12 november a.s.  

Met in achtneming van het vorenstaande wordt de agenda vastgesteld.  

 

3. Mededelingen 

Geen. 

 

4. Ronvraag 

Geen.  

 

5. Termijnagenda (versie 26 oktober 2012) 

Geen opmerkingen.  

 

6. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 24 september 2012 

Het verslag wordt conform vastgesteld.  

 

7. Statenvoorstel Najaarsrapportage 2012 

Mevrouw Smit spreekt namens de VVD waardering uit voor de inzichtelijke rapportage. 

De korting op het Provinciefonds (€ 2,1 mln) is in de visie van de VVD goed opgelost binnen de 

eigen middelen; slechts de helft behoeft uit de Reserve te worden gehaald. 

De terughoudendheid met betrekking tot nieuw beleid verheugt de VVD. 

Wel moet worden geconstateerd dat er wederom sprake is van een behoorlijke onderbesteding op 

m.n. Mobiliteit, hetgeen de VVD betreurt. Duidelijk is dat dit een gevolg is van externe factoren; er 

zijn veel derde partijen bij betrokken. De VVD heeft goede nota genomen van de mededeling, dat 
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bekeken zal worden of tot een betere afstemming kan worden gekomen tussen de beleidsplanning en 

de uitvoering. De VVD kijkt uit naar de notitie ter zake, die wordt toegezegd bij de Voorjaarsnota 

2013.  

 

De heer De Kruijf memoreert dat de Najaarsrapportage tot 1 juli gaat, waarmee de inhoud alweer 

redelijk gedateerd is. De toezegging dat de Staten nog kort voor de Begrotingsbehandeling een 

actuele update zal krijgen, verheugt de PvdA.  

De PvdA vindt het opmerkelijk dat uit de voorliggende Najaarsrapportage blijkt dat het nodig is om 

het frictiebudget opnieuw te verhogen. Vorig jaar is € 1,7 mln aan het frictiebudget toegevoegd, 

thans moet daar nog eens € 6,5 ton bij. De PvdA heeft daarover schriftelijke vragen gesteld. Daarop 

is nog niet gereageerd. De PvdA is benieuwd naar de onderbouwing daarvan en de noodzaak 

daartoe. 

De PvdA kan instemmen met de besluiten 1 en 2; ten aanzien van besluit 3 wordt vooralsnog de 

beantwoording op de vraag over het frictiebudget afgewacht.  

 

De heer Boerkamp spreekt namens D66 zijn waardering uit voor de beknopte, heldere en goed 

leesbare Najaarsrapportage.   

Een aantal punten riep vragen op. Daarover heeft D66 schriftelijke vragen gesteld, die naar 

tevredenheid zijn beantwoord.  

Om een nog verdere beknoptheid van de Najaarsrapportage te bevorderen geeft D66 in overweging 

de passages over Missie en Visie in programma 10, Bestuur en Middelen, in het vervolg niet meer 

op te nemen.  

D66 wijst erop dat de Strategische Agenda door GS wordt vastgesteld. D66 pleit ervoor dit ook als 

zodanig in de Najaarsrapportage weer te geven. 

 

De heer Schaddelee vestigt de aandacht op het Faunabeheerplan (blz. 16). De dekking van de kosten 

daarvan worden gevonden in het budget voor het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (programma 4) 

en in de hogere baten dividend Vitens (programma 10). De ChristenUnie vraagt zich af of dat op die 

manier kan worden gedekt.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe in algemene zin toe dat het streven erop is gericht om 

onderbesteding tegen te gaan. In het kader van Mobiliteit wordt in deze de eerste slag gemaakt in de 

zin dat bekeken gaat worden hoe de planning van de beleidsafdeling zijn opvolging krijgt in de 

daadwerkelijk uitvoering. Tot nu toe lag daar meer een rekenkundige systematiek dan een 

daadwerkelijke planning achter. 

Het vorenstaande zal vervolgens ook op andere velden worden doorgezet, met het doel dat nog 

nauwkeuriger kan worden begroot en de Staten daarmee nog beter in staat worden gesteld daarop 

mee te kunnen sturen.  

De beantwoording op de vraag over het frictiebudget kan spoedig tegemoet worden gezien. 

Afgesproken is, dat hierover eerst met de PvdA wordt gecommuniceerd. Indien de PvdA aangeeft 

dat de vraag naar tevredenheid is beantwoord, zal het antwoord vervolgens via de griffie aan de 

Staten worden verspreid.  

Met betrekking tot de teksten over de missie en visie licht spreker toe, dat getracht wordt in alle 

belangrijke beleidsstukken aan te geven waar de provincie vandaan komt en waar naartoe wordt 

gewerkt. Spreker zegt toe de opvatting van D66 in deze te zullen meenemen in het kader van een 

volgende rapportage.    

Spreker bevestigt dat de Strategische Agenda door GS is vastgesteld en zegt toe dat dit in de 

volgende Najaarsrapportage als zodanig zal worden opgenomen.  

In algemene zin licht spreker toe dat – conform afspraak – het uitgangspunt, dat GS de dekking van 

plannen in principe binnen de Begroting zoeken. In het kader van het Faunabeheerplan is dat 
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gebeurd. GS hebben aangegeven hoe zij de dekking hebben gevonden; de Staten kunnen daar 

vervolgens al dan niet mee instemmen.  

 

De voorzitter rondt de bespreking van de Najaarsrapportage hierna af.  

 

8. Statenvoorstel Begroting 2013 

De heer Dercksen memoreert de discussie over de huisvestingslasten. De PVV heeft in de 

voorliggende Begroting gezocht naar de € 5 mln. De PVV heeft dat echter niet kunnen 

terugvinden. Verzocht wordt om een nadere toelichting.   

De PVV las in de krant dat de asbestsanering in het oude provinciehuis € 2,5 mln. duurder 

uitvalt dan verwacht. Geïnformeerd wordt of GS al hebben nagedacht over hoe dat wordt 

opgevangen en of de Staten deze informatie nog voor de PS-vergadering tegemoet kunnen 

zien.  

Hedenmorgen stond in de krant dat de provincie € 28 mln. gaat bijdragen aan Utrecht 

Culturele Hoofdstad. Geïnformeerd wordt hoe dat in de Begroting verwerkt gaat worden. 

Tot slot merkt spreker op dat het Regeerakkoord naar verwachting een dezer dagen tot stand 

zal komen. Aan GS wordt verzocht, indien mogelijk voor de PS-vergadering, een eerste 

reactie te geven over de implicaties voor de provincie zowel in financiële zin als wellicht 

anderszins.   

 

De heer De Kruijf spreekt zijn waardering uit voor de heldere Begroting, die in de visie van 

de PvdA weer een verbetering is ten opzichte van het voorgaande jaar.  

Duidelijk is dat in de Begroting wordt voortgeborduurd op het Coalitieakkoord, de 

Voorjaarsnota en het debat dat in dat kader heeft plaatsgevonden. Op grond daarvan moge 

duidelijk zijn dat de reactie van de PvdA op de Begroting voorspelbaar is, ondanks het feit dat 

er in de Begroting veel goede zaken staan die door de PvdA worden gesteund.  

De PvdA is nog in afwachting van de beantwoording op een aantal aanvullende vragen. 

Vooruitlopende daarop kan spreker echter meedelen dat de balans naar verwachting negatief 

zal uitvallen, met name als het gaat om de bezuinigingen die in de visie van de PvdA onnodig 

zijn.  

 

De heer Boerkamp deelt mede dat D66 zich aansluit bij de waarderende woorden over de 

heldere, leesbare Begroting.  

Spreker vestigt de aandacht op de loon- en prijscompensaties, salarisstijgingen die op meer 

plaatsen in de Begroting wordt gelezen. D66 vraagt zich af wanneer de onderhandelingen 

gaan lopen, omdat zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven nu 0% loonstijgingen worden 

tegengekomen. D66 is benieuwd of dit de inzet wordt en of dit gezamenlijk in IPO-verband 

gebeurt.  

Wat de inkomsten betreft komt D66 naast het Provinciefonds en de opcenten een aantal 

relatief kleine heffingen tegen zoals de Precario- en de Ontgrondingheffing. Daarbij wordt 

opgemerkt dat deze heffingen ten hoogste kostendekkend mogen zijn of dat het tarief 50% 

van de kosten goed moet maken. Op grond hiervan vraagt D66 zich af wat de efficiency van 

deze heffingen is i.c. waarom de provincie deze heffingen heeft.   

Spreker memoreert vervolgens de opmerking van D66 in de PS-vergadering dat in de 

Publieksversie is opgenomen dat de Jeugdzorg uiterlijk in 2016 aan de gemeenten zal worden 

overgedragen. Volgens D66 moet dit – conform de voorliggende Begroting - 1 januari 2015 

zijn. Voorts merkt spreker in deze op dat bij de lezer ten onrechte de indruk kan ontstaan dat 

alles dat maar enigszins het woord ‘jeugd’ in zich heeft overgaat naar de gemeenten. De 

Rijksoverheid, de AWBZ en de zorgverzekeraar zijn in deze echter ook voor een aantal zaken 

verantwoordelijk.   



 4 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS zich aansluit bij de vraag van de PVV over de 

gevolgen van het Regeerakkoord voor de Begroting van de provincie en hoe hiermee wordt 

omgegaan. 

Spreekster memoreert de vraag van 50PLUS hoe de provincie nog over haar geld kan 

beschikken als het schatkistbankieren verplicht wordt gesteld.  

De voorzitter wijst erop dat deze vraag op de lijst van toezeggingen staat en beantwoording 

derhalve nog tegemoet kan worden gezien.  

 

De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks thans enkele opmerkingen van algemene aard 

zal maken en voor het overige in de Staten zal terugkomen op de Begroting. 

De invoering van de schriftelijke ronde verheugt GroenLinks, omdat daardoor de vergadering 

niet wordt belast met technische vragen. GroenLinks is tevreden over de beantwoording, die 

tot nu toe is ontvangen. Op enkele vragen wacht GroenLinks de beantwoording nog met 

belangstelling af zeker als het gaat om de vraag met betrekking tot de hoeveelheid Europese 

gelden die in de provincie via provinciale activiteiten terecht komen.  

De invoering van het EMU-stelsel via de Wet Hof baart GroenLinks zorgen. De vrees bestaat 

dat het een enorme klus zal worden om dit goed in te voeren, omdat het meer is dan een 

administratieve handeling. Verzocht wordt de Staten hierover op een goede wijze te laten 

meedenken.  

Spreker sluit zich aan bij de vraag van de PVV over het Regeerakkoord.   

Uit de voorliggende stukken m.n. de Najaarsrapportage blijkt, dat het noodzakelijk was, en 

nog steeds nodig is, om een voorzichtig financieel beleid te voeren. GroenLinks herkent zich 

daarin.  

 

Het verheugt gedeputeerde Van Lunteren dat geconstateerd wordt dat de leesbaarheid weer is 

verbeterd ten opzichte van de vorige versie. Met de verbetering van de leesbaarheid wordt de 

sturingsinformatie voor de Staten ook beter. GS zullen daaraan blijven werken.  

De huisvestingslasten maken in financiële zin onderdeel uit van verschillende posten in de 

Begroting. In de vorige Statenperiode is een en ander specifiek toegelicht in een notitie; 

spreker meent zich te herinneren dat deze notitie in deze Statenperiode op verzoek van de 

PVV nogmaals is verstrekt. Indien dat niet het geval is, adviseert hij de notitie nogmaals bij 

verantwoordelijk portefeuillehouder Krol op te vragen.  

Spreker memoreert dat meerdere keren met de commissie is gesproken over de huisvesting en 

de exploitatie. Dat zijn twee verschillende onderwerpen. In de exploitatie is een aantal 

onderdelen van de huisvesting niet opgenomen. Op grond van opmerkingen vanuit deze 

commissie en BZK heeft spreker aangegeven te zullen bekijken of deze in het vervolg wel in 

de Begroting zouden moeten worden opgenomen.   

Met betrekking tot de beantwoording van de vragen over de asbestsanering in het oude 

provinciehuis verzoekt spreker om besloten behandeling. 

De voorzitter stelt vast, dat de commissie hiermee instemt.  

 

 

Besloten deel 

 

De heer Dercksen geeft aan dat de PVV voor wat betreft de huisvestingslasten een antwoord 

van gedeputeerde Krol afwacht, met name voor wat betreft de exploitatiekosten die wat meer 

fluctueren dan de kapitaallasten van het nieuwe provinciehuis.  

Gedeputeerde Van Lunteren vervolgt dat het hem, als portefeuillehouder Financiën, niet 

bekend is dat € 28 mln. in de Begroting moet worden gezocht voor Utrecht Culturele 

Hoofdstad. Dat is volgens hem op dit moment derhalve niet aan de orde. Wel aan de orde is, 
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dat in het deel van de garanties rekening is gehouden met de mogelijkheid dat de provincie € 

10 mln. bijdraagt.  

Ook GS zijn uiteraard benieuwd naar de implicaties van het Regeerakkoord voor de 

provincie. Zodra GS de doorrekening van BZK hebben ontvangen, zal dit per ommegaande 

aan de Staten worden verstrekt. Spreker zegt toe dat de Staten voor de PS-vergadering in 

financiële zin een eerste analyse tegemoet kunnen zien over de gevolgen voor de provincie. 

Op de bestuurlijke herindeling wil spreker pas ingaan als helder is wat dit exact inhoudt en 

hoe de Minister daaraan invulling denkt te gaan geven.  

De provincie is terughoudend als het gaat om loon- en prijscompensaties. Er zijn alleen  

looncompensaties gedaan op grond van nog uit de afgelopen jaren te verwerken CAO-

afspraken. Voor het overige is de afspraak dat geen loon- en prijscompensaties worden 

gedaan, tenzij er juridische overeenkomsten aan ten grondslag liggen. Er is een aantal 

bestuursovereenkomsten, waarin partijen een indexering hebben afgesproken. Dat geldt over 

alle beleidsterreinen heen. In dat geval wordt de indexering aangehouden.  

Spreker vraagt zich af of hij D66 hoort pleiten voor afschaffing van o.a. de Precarioheffing.  

De heer Boerkamp antwoordt dat D66 daarover thans geen uitspraak doet.  

Gedeputeerde Van Lunteren staat op het standpunt dat de provincie de heffingen netjes heeft 

georganiseerd. Het wordt zorgvuldig geacht dat betaald wordt voor iets dat wordt geleverd. 

Spreker verzoekt D66 het vorenstaande in haar afweging mee te nemen. 

De heer Boerkamp licht toe dat de opmerking van D66 meer een reactie betreft op het 

Statenvoorstel wijziging van de Precariobelasting- en Legesverordening provincie Utrecht 

2012 (agendapunt 9), waarin allerlei juridische kwaliteitsverbeteringen worden opgenomen. 

D66 ziet in deze graag ook praktische verbeteringen, waarmee niet direct wordt gepleit voor 

afschaffing. D66 hecht er in algemene zin aan dat de heffingen eens worden doorgelicht.  

Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat hij bereid is te bekijken hoe de kosten en baten in 

verhouding tot elkaar staan. Persoonlijk is hij in principe echter wel voorstander van een 

heffing voor een geleverde dienst. 

Spreker zal de vraag met betrekking tot de datum van de decentralisatie van de Jeugdzorg  

doorgeleiden naar de verantwoordelijk portefeuillehouder Pennarts met het verzoek deze 

schriftelijk te beantwoorden. Indien de datum moet worden aangepast, zal dit gebeuren.  

Met betrekking tot de Wet Hof is en blijft de insteek van GS de Staten daarop goed 

aangesloten te houden. Zodra daarover meer bekend is, zal dat met de Staten worden 

besproken. 

Op dit moment is nog steeds niet bekend wat het schatkistbankieren exact inhoudt. Wel is 

bekend, waarmee in de Begroting ook rekening is gehouden, dat schatkistbankieren 

consequenties heeft voor de middelen, vanwege het feit dat het op korte termijn wordt 

weggezet tegen dan geldende rentes; het voor langere tijd vastzetten bij het Rijk tegen 

gunstigere rentes is niet meer mogelijk. Dat betekent een ontwaarding van het geld, maar niet 

dat de provincie niet meer aan haar eigen geld zou kunnen komen.  

Zodra over meer informatie wordt beschikt, zal spreker dat de Staten melden.  

 

De voorzitter rondt de bespreking over de Begroting 2013 hierna af.   

 

9. Statenvoorstel wijziging van de Precariobelasting- en Legesverordening provincie 

Utrecht 2012, alsmede vaststelling van de tarieventabel 

De voorzitter memoreert het besluit dit agendapunt zonder bespreking, maar met de 

mogelijkheid van een schriftelijke vragenronde, door te geleiden naar de PS-vergadering op 

12 november 2012. Geïnformeerd wordt of dit als sterstuk naar de Staten kan.   
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Mevrouw Hoek vestigt de aandacht op artikel 10, teruggaaf. Op grond van het ontwerp 

Besluit staat zij op het standpunt dat artikel 10.1 moet worden geschrapt.  

Gedeputeerde Van Lunteren zegt toe dat hiernaar zal worden gekeken. Indien dit het geval is, 

zal het worden aangepast. 

 

De voorzitter constateert dat de commissie er, met inachtneming van het vorenstaande, mee 

instemt dat dit een sterstuk kan zijn voor de Staten.   

 

10. Statenbrief Evaluatiekalender voor beleidsplannen 

De voorzitter licht toe dat de statenbrief ter bespreking is geagendeerd, omdat de commissie 

er zelf om heeft gevraagd dit instrument nieuw leven in te blazen. Het is niet de bedoeling dat 

diepgaand inhoudelijk op de Evaluatiekalender wordt ingegaan. De vraag is of het 

voorliggende stuk aan de verwachtingen voldoet.   

 

De heer Buiting memoreert dat het voorliggende stuk terugslaat op in het verleden gevoerde 

discussies over een betere uitlijning van de P&C-cyclus en hoe alle evaluatie-instrumenten 

daarin passen. 

Een onderdeel van de evaluatie-instrumenten binnen de P&C-cyclus, zijn de indicatoren en 

wellicht zelfs de Staat van Utrecht.  

Spreker kan zich voorstellen dat in het voorliggende stuk in ieder geval wordt aangegeven hoe 

de Evaluatiekalender zich verhoudt tot de algemene ijkpunten die door de jaren heen worden 

opgepakt. Indien dat niet gebeurt, kan zich de vraag voordoen wat de toegevoegde waarde is 

van bv. de indicatoren ten opzichte van dit soort instrumentarium.  

Mevrouw Versteeg begrijpt dat het CDA op het standpunt staat dat de indicatoren belangrijk 

zijn voor de P&C-cyclus. De Evaluatiekalender komt naast de P&C-cyclus. Geïnformeerd 

wordt of het CDA er, evenals D66, voor pleit dat de indicatoren die in de evaluaties terug 

moeten komen ook moeten worden teruggezien in de P&C-cyclus omdat dit samen de 

verbinding geeft en dat dit beter in het voorliggende stuk verwoord zou moeten worden.   

De heer Buiting bevestigt het vorenstaande, waarbij hij wel aangeeft dat sommige indicatoren 

wel en niet relevant zijn voor de onderdelen die in het voorliggende stuk worden benoemd. 

Daar waar die relevantie er is, moet in ieder geval de combinatie worden aangegeven. Dit zou 

kunnen worden opgelost door in het document bijvoorbeeld bij de genoemde onderwerpen 

aan te geven welke relevante indicatoren hierop van toepassing zijn en hoe die in de 

evaluaties terugkomen.   

 

Mevrouw Versteeg zet uiteen dat D66 zich aansluit bij het betoog van het CDA. Het verheugt 

D66 dat de Evaluatiekalender er inmiddels is. Voor D66 is wel een belangrijke vraag wie dit 

gaat bewaken; de Staten zelf omdat de Evaluatiekalender onder de Termijnagenda’s komt te 

hangen of GS i.c. de voor een onderwerp verantwoordelijk gedeputeerde.   

De wens van de Evaluatiekalender bleek aan het begin van dit jaar pijnlijk duidelijk bij de 

bespreking van de Dienstautoregeling, m.n. de constatering dat iets dat de Staten zich hadden 

voorgenomen om te evalueren in 2011 niet was gebeurd. Op dat moment heeft D66 aan GS de 

vraag gesteld of alle stukken kunnen worden doorgelicht en op de Evaluatiekalender kunnen 

komen, zodat de Staten zeker weten dat ze op tijd de zaken evalueren die zij zich hebben 

voorgenomen. 

D66 heeft bekeken of de Evaluatiekalender de onderwerpen bevat, die erop zouden moeten 

staan. Geconstateerd is dat het besluit van de Staten in het kader van de Dienstautoregeling, 

dat over 2 jaar zou worden geëvalueerd of de € 66000 Algemene Middelen (nu budget 

Representatie GS) voldoende is en wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld, niet op de 
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Evaluatiekalender staat. Op grond hiervan heeft D66 de indruk dat er op de Evaluatiekalender 

wellicht meer relevante stukken ontbreken. 

De vraag is of aangegeven kan worden hoe GS er maximaal voor zorg dragen dat alles, dat PS 

hebben aangegeven te willen evalueren, ook op de Evaluatiekalender staat.  

D66 heeft vervolgens een aantal inhoudelijke opmerkingen. Op de Evaluatiekalender staat bv. 

de vergrijzigingsproblematiek. In WMC is echter al geconcludeerd dat dit geen taak is om in 

dit kader op te pakken.  

 

Mevrouw Mineur begrijpt dat het provinciaal apparaat al enige tijd met het nieuwe instrument 

werkt. De SP is benieuwd hoe het bevalt in de praktijk en wat het oplevert. De vraag is of het 

beleid daarmee effectiever wordt en hoe vaak het in de laatste periode is voorgekomen, dat er 

beleid wordt uitgevoerd dat buiten het kader valt. Voorts informeert de SP of het kader al 

aangepast heeft moeten worden en of dat kan. De SP sluit zich in deze aan bij de vraag van 

D66 wie er verantwoordelijk voor is.  

Gedeputeerde Van Lunteren vraagt aandacht voor een punt van orde. Algemene vragen over 

het instrument als zodanig kunnen door hem worden beantwoord; voor de meer inhoudelijke 

vragen moet hij verwijzen naar verantwoordelijk gedeputeerde Pennarts die thans niet 

aanwezig is.  

 

De voorzitter memoreert naar aanleiding hiervan zijn opmerking bij de inleiding van dit 

agendapunt. Hij verzoekt de commissie zich te beperken tot algemene vragen om tot de 

beoordeling te kunnen komen of de voorliggende Evaluatiekalender aan de wens voldoet.    

 

De heer Van Wikselaar deelt mede dat de SGP zich aansluit bij het betoog van voorgaande 

sprekers. Van belang is dat de doelstelling van de Evaluatiekalender in het oog wordt 

gehouden zodat het een zuiver en handzaam document blijft.  

Overigens wijst spreker erop dat de Statenbrief weliswaar is gedateerd op 2 oktober 2012, 

maar nog ondertekend is door de heer Sietsma.  

 

Mevrouw Vlam deelt mede dat de eerste indruk van de VVD is dat het een goed stuk is. Het is 

goed om een overzicht te hebben van alle beleidsplannen over de verschillende velden.  

De VVD heeft begrepen dat de Evaluatiekalender ter informatie aan de vakinhoudelijke 

commissies is gestuurd. Om het als een goed instrument te kunnen gebruiken is het wel van 

belang dat de Evaluatiekalender door de vakcommissies wordt bekeken op volledigheid. 

Mevrouw Versteeg merkt op dat, op het moment dat de Evaluatiekalender bij de commissies 

wordt neergelegd, er vanuit wordt gegaan dat PS hier zelf verantwoordelijk voor zijn. Dat 

houdt in dat ieder Statenlid dan wel de griffie alle evaluaties waartoe de Staten besluiten 

noteren om ervoor te zorgen dat alle onderwerpen die de Staten zich ooit hebben 

voorgenomen om te evalueren, ook daadwerkelijk op de Evaluatiekalender komen te staan. 

Daarover maakt D66 zich oprecht zorgen. De vraag is hoe dat wordt geborgd.  

Mevrouw Vlam merkt op dat PS zelf om het instrument hebben gevraagd en daarvoor in de 

visie van de VVD ook input zouden mogen leveren. Daarop is de oproep van de VVD om het 

aan de commissies voor te leggen gericht.  

 

Mevrouw Versteeg memoreert dat D66 aan het begin van het jaar naar aanleiding van een 

heikel punt, waarbij een journalist van het Utrechts Nieuwsblad erop heeft geattendeerd dat de 

Staten iets niet hadden geëvalueerd dat zij zich hadden voorgenomen, aan GS heeft verzocht 

met een stofkam door alle stukken te gaan; hierop is een toezegging verkregen.  

Het is niet de bedoeling van D66 de verantwoordelijkheid volledig bij GS te leggen. D66 staat 

voor dat er gezamenlijk voor moet worden gezorgd dat ook alles op de Evaluatiekalender  
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staat dat PS zich hebben voorgenomen. De vraag is wie de uiteindelijke verantwoordelijkheid 

neemt voor de volledigheid van de Evaluatiekalender.   

 

Mevrouw Boelhouwer deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij het betoog van het CDA 

en de laatste opmerking van D66. Als iedereen verantwoordelijk is, is niemand 

verantwoordelijk. Dat lijkt GroenLinks geen goede zaak en daarom is het ook van belang dat 

het ingepast wordt in de P&C-cyclus. 

 

Gedeputeerde Van Lunteren merkt in algemene zin op dat het in zijn visie wel goed ware 

geweest, indien de voorliggende Evaluatiekalender ter bespreking in de verschillende 

commissies aan de orde was geweest om te beoordelen of daarop alles staat dat daarop moet 

staan.  

Spreker is alleen verantwoordelijk voor het aanbieden van het product, zoals dat thans 

voorligt.  

Hij kan zich voorstellen dat de uitvoering van de Evaluatiekalender wordt neergelegd bij de 

griffie, omdat het stukken betreft waarop PS in staat worden gesteld om beleid desgewenst bij 

te sturen. De griffie weet thans wanneer de evaluaties moeten plaatsvinden en kan deze 

derhalve in de Termijnagenda’s verwerken. In zijn visie kunnen de Staten daarop dan op een 

goede manier toezien en zijn zij in staat GS op dat punt te controleren. 

Spreker acht in deze een goede taakafbakening tussen GS en PS van belang.  

Hij kan zich vervolgens voorstellen dat de verantwoordelijkheid voor de Evaluatiekalender 

wordt neergelegd bij het Presidium. Daarmee kan ook meer invulling worden gegeven aan de 

rol van het Presidium en het contact tussen voorzitter en bestuurder. De vraag is of dit een lijn 

is, waarin de Staten zich zouden kunnen vinden.  

Spreker kijkt feitelijk continu naar het beleid en de uitwerking daarvan en stuurt daarop bij. 

Hij ziet dat eveneens bij zijn collegae en veelal komt dit ook via stukken richting de Staten.  

Met betrekking tot de ondertekening van de brief, zegt spreker toe dat ervoor zal worden 

gezorgd dat bepaalde namen uit het systeem zullen worden gehaald.  

 

De voorzitter informeert of de commissie zich kan vinden in het voorstel van gedeputeerde 

Van Lunteren. Voorts is de vraag of het wenselijk wordt geacht de Evaluatiekalender alsnog 

ter bespreking voor te leggen aan de vakinhoudelijke commissies.  

 

Mevrouw Vlam pleit voor behandeling van de Evaluatiekalender in de verschillende 

commissies. Voorts sluit de VVD zich aan bij het voorstel van gedeputeerde Van Lunteren. 

Het instrument is een middel om PS te helpen. De VVD is van mening dat PS dat op een 

goede wijze kunnen doen indien de griffie PS daarbij ondersteunt. Daarmee blijft het ook in 

regie van PS.  

 

De heer Van Wikselaar deelt mede dat de SGP zich aansluit bij het voorstel van gedeputeerde 

Van Lunteren. De Evaluatiekalender wordt gekoppeld aan de Termijnagenda’s en daarmee 

maakt hij impliciet deel uit van de verschillende commissies. Op grond daarvan behoeft de 

Evaluatiekalender wat de SGP betreft niet alsnog ter bespreking te worden voorgelegd aan de 

commissies.  

 

GroenLinks, de PVV en de PvdA sluiten zich aan bij het betoog van de SGP.   

 

De heer Buiting deelt mede dat het CDA zich aansluit bij het betoog van de SGP. Een 

belangrijk aandachtspunt is wel de permanente koppeling van de informatie uit de P&C-

cyclus in de diverse evaluaties.   



 9 

 

Mevrouw Versteeg deelt mede dat D66 er voorstander van is de Evaluatiekalender alsnog ter 

bespreking voor te leggen aan de commissies.  

Op zich kan D66 zich vinden in het voorstel de verantwoordelijkheid van de uitvoering van de 

Evaluatiekalender bij de griffie te leggen.  

D66 blijft echter een zorgpunt vinden dat de Evaluatiekalender niet alles dekt dat de Staten 

zich ooit hebben voorgenomen te evalueren. Als het aan de commissies wordt voorgelegd 

hangt het derhalve van het geheugen van de Statenleden af of alles erop komt te staan. D66 

vreest dat in dat geval hetzelfde gebeurt, dat zich heeft voorgedaan met de Dienstautoregeling. 

Voor D66 blijft een vraag hoe ondervangen wordt dat een dergelijke situatie wordt 

voorkomen en de Evaluatiekalender zo volledig mogelijk is.  

 

De voorzitter merkt op dat de Evaluatiekalender is bedoeld om de door D66 geschetste 

situatie te voorkomen. Spreker onderschrijft in dat kader dat de Evaluatiekalender derhalve zo 

compleet mogelijk moet zijn.  

 

Mevrouw Mineur deelt mede dat de SP het voorstel om de Evaluatiekalender alsnog ter 

bespreking voor de leggen aan de commissies steunt.  

Het nakomen van toezeggingen is iets dat de Staten zichzelf moeten aantrekken. De 

verantwoordelijkheid kan bij de griffie worden gelegd, maar de Staten zullen daarbij ook het 

politieke belang in gedachten moeten houden. Indien dat kan worden vastgelegd in dit soort 

procedures, is de SP daarvan een voorstander.  

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS zich aansluit bij voorgaande sprekers en in het 

bijzonder bij de opmerkingen van D66.  

 

De heer Schaddelee merkt, kijkende naar de kaderstellende en controlerende rol van PS, op 

dat de Staten daarvoor een instrument hebben in de vorm van de Termijnagenda. In de 

Termijnagenda worden toezeggingen uit de commissievergadering en Statenvergadering 

opgenomen. In de visie van de ChristenUnie is de Evaluatiekalender niet meer en niet minder 

dan input voor de Termijnagenda. De ChristenUnie kan zich derhalve voorstellen dat de 

Evaluatiekalender een instrument is van GS en dat de griffie de punten daaruit opneemt in de 

Termijnagenda. Het gaat de ChristenUnie te snel en te ver om de Evaluatiekalender onder de 

verantwoordelijkheid van de griffie te brengen.  

De ChristenUnie sluit zich aan bij het voorstel de Evaluatiekalender alsnog ter bespreking 

voor te leggen aan de commissies.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren had begrepen dat de vraag was wie ervoor zorgt dat PS in staat 

zijn hierop te kunnen controleren. Spreker heeft voorgesteld die taak bij de griffie en het 

Presidium te leggen. Die moeten GS namens PS daarop bevragen. In die zin is het input. Voor 

GS is dit een instrument op basis waarvan zij zorgen dat met deze evaluaties aan de slag 

wordt gegaan.  

Ten aanzien van de vraag hoe wordt toegezien op de volledigheid van de Evaluatiekalender, 

lijkt het spreker verstandig om dat te borgen via het apparaat van PS omdat het hun 

instrument is om controle uit te oefenen op door hen geaccordeerd beleid.  

Spreker begrijpt dat zijn voorstel in meerderheid wordt overgenomen. Hij acht dit een 

verstandige keuze en het verheugt hem dat conform die werkwijze aan de slag wordt gegaan. 

Spreker zou op grond daarvan graag op korte termijn met een vertegenwoordiger van het 

Presidium spreken over de wijze waarop dit operationeel goed wordt geregeld.  
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De voorzitter rondt de behandeling af met de conclusie dat hij het resultaat van de discussie 

zal meenemen naar het Presidium.  

 

11. Statenvoorstel dienstverlening accountantscontrole 2013-2014 

De voorzitter memoreert het besluit dit agendapunt zonder bespreking, maar met de 

mogelijkheid van een schriftelijke vragenronde, door te geleiden naar de PS-vergadering op 

12 november 2012. Geïnformeerd wordt of dit als sterstuk naar de Staten kan. Aldus wordt 

besloten.  

 

12. Statenbrieven en ingekomen stukken die ter informatie worden aangeboden 

 

12.1 Rapportage treasury 2
e
 kwartaal 2012 

12.2. Stand van zaken organisatieverandering 

12.3 Informatie over vaststelen beleidsregels Bibob en samenwerking Noordvleugel 

Randstadprovincies in het kader van de Bibob 

 

13. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter vervolgens de vergadering, onder 

dankzegging voor ieders komst en inbreng. 

 

 

 


