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TERMIJNAGENDA COMMISSIE BEM (Bestuur, Europa en Middelen) 

Vergadering 7 september 2015   Bijgewerkt op: 2 september 2015 

Versie 

BIJZONDERHEDEN 
BESPREEKPUNTEN 

TER KENNISNAME 

PUNTEN 

PRESENTATIES & 

WERKBEZOEKEN 

7 september 2015 (PS 21 september 2015) 

 Rapport RR: Verbonden 

partijen 

  

12 oktober 2015 (PS 2 november 2015) 

 Najaarsnota 2016 Rapportage 

vergunninghouders 

 

 Begroting 2016   

 Rapport RR: Financieel 

toezicht GR’s 

  

 Rapport RR: Doorwerking 

aanbevelingen 

  

23 november 2015 (PS 7 december 2015) 

 Opzet onderzoek RR: 

Informatiebeveiliging 

 Introductiecursus 

Europa voor 

Statenleden 

   3 & 4 december: 

werkbezoek P4 

Staten aan Brussel 

 

GROSLIJST 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 

TER 

KENNISNAME 

PUNTEN 

PRESENTATIES & 

WERKBEZOEKEN 

 Europastrategie 2016-   

 

 

EVALUATIEKALENDER 

ONDERWERP TERMIJN 

Nieuwe PA-strategie Januari 2016 

Europastrategie Provincie Utrecht 2015 

Evaluatie benutting Budget GS en Representatie GS voorjaar 2015 

 

 

 

TOEZEGGINGEN DATUM 

AFDOENING 

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

Gooi- en Vechtstreek (BEM 17 november 2014: 

 Gedeputeerde zal de gevoelens van de commissie over dit onderwerp aan GS Noord-

Holland doorgeven 

 Gedeputeerde komt later terug op de effectiviteit van het op dit moment verder 

samenwerken in SWW-verband 

 

Voorjaar 2015 

 

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

(BEM 19 mei 2014)  

3
e
 kwartaal 

2015 

Gekeken zal worden of kan worden aangehaakt op initiatieven die lijken op “Waar staat je 

provincie?” (BEM 8 juni 2015, PS 22-6-2015) 

7 september 

2015 

GS zeggen toe om zich te oriënteren op hoe de provincie met gemeenten in gesprek blijft over 

bestuurskracht (PS 22-6-2015) 

Najaar 2015 

GS zeggen toe de commissie te informeren over het Lectoraat inzake Jeugdzorg bij de Hoge 

School Utrecht (WMC 8 juni 2015) 

Najaar 2015 

Bestuur (dhr. drs. ing. P. van den Berg)  

Rapportage over stand van zaken huisvesting vergunninghouders (PS 30 april 2015) 3
e
 kwartaal 
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2015 

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

IBT (BEM 19 mei 2014):Na afronding van pilotfase wordt gerapporteerd, o.a.  over dubbelingen 

met controle door gemeenteraad. 

Zomer 2015 

Europa (mw. A.M.A. Pennarts) 

  

Middelen (mw. mr. J. Verbeek-Nijhof) 

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) 

Voorjaar 2015 

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

september 2012) 

Bespreken in 

Subcommissie 

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. 

Zomer 2015 

Begroting 2015 (BEM 17 november 2014): 

 Er kan een indicator voor IBT worden ontwikkeld 

 

 

 Er volgt een voorstel voor de dekking van de loonontwikkelingen en de frictiekosten die 

met de reorganisatie gepaard gaan 

 

2015 In 

Begroting 

2016  
Begin 2015 

 

GS zeggen toe, in de najaarsrapportage de voordelige balans afwikkelingsverschillen en de 

beslissing om geld uit te trekken voor Paushuize, die nu in één alinea staan, de volgende keer uit 

elkaar te halen (PS 8 december 2014) 

Oktober 2015 

(NJR) 

Tourstart (BEM 11 mei 2015) 

 Rapportage economische effecten Tourstart 
 

Eind 2015 

GS zeggen toe risicomanagement en bijbehorend te ontwikkelen financieel instrumentarium in de 

subcommissie verder op te pakken (PS 22-6-2015) 

Eind 2015 

GS zeggen toe de leesbaarheid van de jaarrekening en de begroting op te pakken, waarbij beoogd 

wordt nog een verdere verbetering door te voeren, dan de slag die de afgelopen jaren al is gedaan. 

Het gaat hierbij zowel om de presentatie van de cijfers, als de betekenis van de cijfers (PS 22-6-

2015) 

v.a. Oktober 

2015 

GS zeggen toe binnen de productgroep strategie & bestuur het GS-budget apart zichtbaar te maken 

(PS 22-6-2015) 

Oktober 2015 

GS zeggen toe om de oplossingsrichting van het in de tijd opschuiven van de Kadernota, zodat 

deze gecombineerd kan worden met de meicirculaire, verder uit te werken (PS 22-6-2015) 

Medio 2016 

Transitie BRU; Zodra de accountantscontrole BRU klaar is, gaat deze ter info naar PS (BEM 26 

januari 2015). Eindrapporten over de fiscale risico’s transitie BRU komen naar PS (BEM 20 april 

2015) 

4
e
 kwartaal 

2015 

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. 

IGP (mw. mr. J. Verbeek-Nijhof) 

PS 3 februari 2014 nieuwe kaders Hart van de Heuvelrug: 

-GS zeggen toe de groene invulling op bouwlocaties voor ogen te houden. 

-GS zeggen toe dat als Hart van de Heuvelrug met een positief saldo eindigt, de meevallers kunnen 

dienen om eventuele geschrapte onderdelen bij de herinrichting van vliegbasis Soesterberg  alsnog 

uit te voeren. Indien er nog grotere meevallers zijn, dan dient binnen de overeenkomst te worden 

gekeken naar een andere invulling. 

- GS zeggen toe de stand van zaken Mastergrex Hart van de Heuvelrug halfjaarlijks aan PS aan te 

bieden. 

 

Bij nadere 

planvorming 

 

Doorlopend 

 

Eerst volgende 

keer BEM 23 

november 

2015 

RGW 11 juni 2012 bij Integraal Gebiedsontwikkeling Programma 2012-2019: 

Gedeputeerde zegt toe dat als projecten in een realisatiefase komen GS opnieuw naar PS komt. 

Zodat PS ook per project kan toetsen of de provinciale kwaliteitsdoelstellingen gehaald kunnen 

worden 

Doorlopend 
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Communicatie (mw. mr. J. Verbeek-Nijhof) 

  

Organisatie (mw. mr. J. Verbeek-Nijhof) 

  

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

GS zullen zich, met als basis een notitie van GS, samen met PS en de Griffie oriënteren op het 

betrekken van burgers bij provinciaal beleid (PS 22-6-2015) 

Najaar 2015 

  

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

  

 

 

DOORLOPENDE TOEZEGGINGEN  

  

 

OPENSTAANDE MOTIES (EN AMENDEMENTEN) 

PS-datum Onderwerp Afwikkeling/deadline 

15-7-2013 Milieuvriendelijk tuinonderhoud p.m. 

15-7-2013 Waarstaatjeprovincie p.m. 

8-12-2014 Duurzame energie begint bij jezelf 1-1-2016 

8-12-2014 Stageactieplan p.m. 

8-12-2014 Werkgelegenheid lagere inkomens en mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt topprioriteit! 

p.m. 

9-2-2014 Democratische waterschappen betekent geen 

geborgde zetels 

p.m. 

22-6-2015 Zuiniger provinciehuis p.m. 

22-6-2015 Burgerparticipatie p.m. 

22-6-2015 Topregio p.m. 

22-6-2015 Agendering zonder last of Ruggenspraak voor alle 

Statenleden 

p.m. 

22-6-2015 De provincie is van de inwoners p.m. 


