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2015WMC13 

TERMIJNAGENDA COMMISSIE WMC  (Wonen, Maatschappij en Cultuur) 

Commissie WMC 13 april 2015    Bijgewerkt op 4 mei 2015 

BIJZONDERHEDEN 

(doorgestreept is 

reeds aangeleverd) 

BESPREEKPUNTEN 

 

 

TER KENNISNAME 

PUNTEN 

 

PRESENTATIES & 

WERKBEZOEKEN 

 

11 mei 2015 (PS 26 mei 2015) 

 Voortgangsrapportage 

Wonen en 

Binnenstedelijke 

ontwikkeling 2014-2015 

Voortgangsrapportage 

FINC 

 

1 juni 2015 (PS 22 juni 2015) 

 Jaarrekening 2014   

 Voorjaarsnota 2015   

31 augustus 2015 (PS 21 september 2015) 

    

5 oktober 2015 (PS 2 november 2015) 

 Begroting 2016 Start notitie 

Cultuurparels 

 

 Najaarsrapportage 2015   

16 november 2015 (PS 7 december 2015) 

  Erfgoedparels  

 

Openstaande moties 

PS-datum Onderwerp Afhandeling  en Datum 

8 december 

2014 

Motie 46 - Kerkrestauratie 11 mei 2015 

 

EVALUATIEKALENDER 

ONDERWERP  Evaluatie soort en moment 

 

Cultuurnota 2012-2015 ‘Cultuur van U’, incl.  

Festivalbeleid 2013-2016 

Eindevaluatie voorjaar 2016 

Programma Wonen en Binnenstedelijke 

ontwikkeling  

Jaarlijkse evaluatie  

TOEZEGGINGEN (doorgestreept is reeds aangeleverd) DATUM 

AFDOENING 

Wonen (dhr. Drs. R.E. De Vries)  

PS 23 april 2012: Statenvoorstel vaststellen Kadernota Wonen en 

Binnenstedelijke ontwikkeling 2012-2025, gedeputeerde zegt toe: 

- GS zeggen toe ook het doelgroepenbeleid in de regionale 

afstemmingsgesprekken mee te nemen, waaronder ook levensloopbestendige 

woningen. 

-GS zeggen toe als er sprake is van risicodragend participeren in projecten dat zij 

dan altijd terugkomen bij PS 

Doorlopend 

PS 12 december 2011: Bij statenvoorstel Versnellingsagenda:  GS zeggen toe 

aandacht te besteden aan bouwen voor de sociale huursector als dit past binnen de 

randvoorwaarden van de knelpuntenpot bouwstagnatie 

Doorlopend 

Cultuur (mw. A.M.A. Pennarts)  

PS 4 november 2013: Vragenhalfuurtje inzake Tour de France start Utrecht 

– Gedeputeerde (Van Lunteren) zegt toe dat indien er een verzoek tot bijdrage 

komt er een statenvoorstel naar de Staten komt met een voorstel 

 

11-05-2015 
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PS 8 december 2014: Motie 48, ondertiteling voor doven en slechthorende bij 

uitendingen RTV-Utrecht (Ingetrokken ivm toezegging) 

GS zeggen toe:  

- Voor de provinciale mediauitingen na te gaan of de provincievoldoet aan de 

richtlijnen voor ondertiteling; 

- De oproep bij het Rijk onder de aandacht te brengen;  

- Bij RTV Utrecht de oproep te doen om haar programma’s/informatie voor een 

zo groot mogelijke groep bereikbaar te maken; 

- uit te zoeken of er van de rijksmiddelen voor RTV Utrecht een beperkt deel 

geoormerkt is of had moeten worden voor ondertiteling; 

- na te gaan wat de kosten om de provinciale activiteiten op RTV Utrecht, zoals 

debatten, te ondertitelen 

 

 

 

13 april 2015 

GROSLIJST GROSLIJST GROSLIJST GROSLIJST 

Nieuwe vormen van 

opdrachtgeverschap en 

CPO 

 Duurzame renovatie van 

huurwoningen (O.a. 

energienotaloze woningen) 

 


