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TERMIJNAGENDA COMMISSIE BEM (Bestuur, Europa en Middelen) 

Versie 10 juni 2014 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 
TER KENNISNAME 

PUNTEN 

PRESENTATIES & 

WERKBEZOEKEN 

23 juni 2014 (PS 7 juli 2014) 

 Voorjaarsnota 2014   

15 september 2014 (PS 29 september 2014) 

 Kompas 2020  Presentatie Alg. Dir. 

over reorganisatie 

13 oktober 2014 (PS 3 november 2014) 

 Najaarsrapportage 2014 Voortgangsrapportage 

IBT 

 

 Begroting 2015   

17 november 2014 (PS 8 december 2014) 
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GROSLIJST    

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 

TER 

KENNISNAME 

PUNTEN 

PRESENTATIES & 

WERKBEZOEKEN 

 
Staat van Utrecht (voorjaar 

2014) 
  

 

Verordening systematische 

toezichtsinformatie & 

Beleidsplan IBT (1
e
 kwartaal 

2014) 

  

 

 

EVALUATIEKALENDER  

ONDERWERP TERMIJN 

Evaluatie Public Affairs bij opstellen nieuwe PA-strategie 2013 

Europastrategie Provincie Utrecht 2015 

Evaluatie benutting Budget GS en Representatie GS medio 2014 
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TOEZEGGINGEN DATUM 

AFDOENING 

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

Er komt schriftelijke informatie over de procedures van agendering in Tweede en Eerste Kamer van het 

fusievoornemen (BEM 16 september 2013) 

14-10-2013 

Gedeputeerde komt terug bij PS als er meer bekend is over taken- en bevoegdhedendiscussie i.h.k.v. de P3-

opschaling (PS 4 november 2013) 

p.m. 

Nagaan wat de financiele aspecten waren bij het zichtbaar maken van duurzaamheid in de provinciale 

besluiten (BEM 25 november 2013) 

20-1-2014 

Bestuur (dhr. W.I.I. van Beek)  

Er volgt een aanvullende notitie met de grondslagen voor de IBT-controle (PS 3 februari 2014) Zomer 2014 

IBT (BEM 19 mei 2014): 

 Na afronding van pilotfase wordt gerapporteerd, o.a.  over dubbelingen met controle door 

gemeenteraad. 

 Vragen over toezicht op lokale rekenkamers. Externe veiligheid en keuze 4 pilotgemeenten 

worden schriftelijk beantwoord 

 

Najaar 2014 

 

23 juni 2014 

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

Nagaan of in huis-aan-huis-bladen aandacht aan de Europese verkiezingen en de rol van de provincie versus 

Europa kan worden besteed (BEM 25 november 2013) 

31-3-2014 

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

Zodra gereed, zal de commissie het communicatieplan rond Elektronische kennisgevingen ontvangen (BEM 

24 februari 2014) 

p.m. 

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

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

evaluatie KEER (PS 23 april 2012, BEM 19 mei 2014) 

PvA volgt 

Zodra zekerheid bestaat over de effecten van EMU en de Wet Hof wordt dit met PS gedeeld (PS 10 

september 2012) 

Bespreken in 

Subcommissie 

Ook volgend jaar bij de Najaarsrapportage een lichte screening naar vrije financiële ruimte (BEM 14 oktober 

2013) 

Najaar 2014 

Social Return (BEM 31-3-2014): 

 Het gedeelte van het intern kader (als uitwerking van het inkoopbeleid) komt ter info naar de 

commissie. 

 Meer info over de contacten met SKF volgt. 

19-5-2014 

Er komt een overzicht van de samenwerkingsverbanden, inclusief rapportage waar over welke onderwerpen 

wordt gerapporteerd (BEM 31-3-2014) 

p.m. 

In de volgende jaarrekening zal extra aandacht worden geschonken aan de verschillen t.o.v. de 

begroting; tevens zal de Subcommissie voor de Jaarrekening hier aandacht voor vragen bij de 

accountant (PS 2 juni 2014) 

Voorjaar 

2015 

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

Discussie entameren over rollen PS, GS, ambtelijk apparaat, mede i.r.t. Kompas 2020 van het IPO 

(BEM 19 mei 2014) 

p.m. 

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

Regelmatig zal de commissie geïnformeerd worden over de voortgang van de aansprakelijkheidsstellingen in 

het asbestdossier (BEM 16 september 2013) 

p.m. 

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

Referendumverordening (PS 4 februari 2014): 

 Aan de toelichting van artikel 2.1.l zal een nadere specificatie worden toegevoegd 

 Er komt inzicht in de kosten van de reguliere wijze van stemmen versus schriftelijk stemmen 

 

p.m. 

 

p.m. 

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

Gedeputeerde zal zoeken naar mogelijkheden om het netwerk Utrecht 2040 ook na 2014 te blijven 

ondersteunen (PS 4 november 2013) 

p.m. 
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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 

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

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

15-7-2013 Milieuvriendelijk tuinonderhoud p.m. 

15-7-2013 Waarstaatjeprovincie p.m. 

30-9-2013 Raadplegen Kiesraad voorkomen dubbele 

verkiezingen 

p.m. 

10-3-2014 Utrecht Kraanwaterprovincie p.m. 


