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WERKBEZOEKEN 

26 januari 2015 (PS 9 februari 2015) 

  Voortgangsrapportage 

IBT 

 

20 april 2015 (PS 30 april 2015) 

    

18 mei 2015 (PS 26 mei 2015) 

    

8 juni 2015 (PS 22 juni 2015) 

    

7 september 2015 (PS 21 september 2015) 

    

12 oktober 2015 (PS 2 november 2015) 

    

23 november 2015 (PS 7 december 2015) 

    

 

 

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 

 

 

  



 

 2 

 

 

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 

 

December 2014 

 

26-1-2015 

Bestuur (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. 

 

Najaar 2014 

20-4-2015 

Er komt een overzicht van de samenwerkingsverbanden, inclusief 

rapportage waar over welke onderwerpen wordt gerapporteerd (BEM 31-

3-2014) 

13-10-2014 

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

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

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 eind 

2014 

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. 

19-5-2014 

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 

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 

 Er zal nog een memo volgen over de posten waar de term 

“balansafwikkelingsverschillen” wordt gehanteerd 

 

2015 

Begin 2015 

 

 

8-12-2014 

GS zeggen toe te zorgen dat als politieke partijen met elkaar aan tafel 

zitten voor coalitieonderhandelingen, er een overzicht beschikbaar is 

van de omvang van de organisatie en de huidige inhuur, zowel qua 

hoeveelheid als expertise, zodat overwegingen over inzet goed 

onderbouwd gemaakt kunnen worden (PS 8 december 2014) 

Maart 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 

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) 

Voorgesteld wordt 

om dit direct na de 

verkiezingen van 

2015 te doen 

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) 

13-10-2014 
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Middelen (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw)  

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) 

13-10-2014 
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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. 

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. 


