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

 17 november 2014 in het Provinciehuis 

 

Aanwezig: 

mw. P. Doornenbal-Van der Vlist (voorzitter), drs. R.W. Krol (gedeputeerde), R. van Lunteren 

(gedeputeerde), mw. A.M.A. Pennarts (gedeputeerde), drs. R.E. de Vries (gedeputeerde), mw. A.C. 

Boelhouwer (GroenLinks), R.G.J. Dercksen (PVV), J. Germs (VVD), ir. N.J.P. Hoefnagels (D66), 

mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), ir. H. IJssennagger (PVV), drs. C. de Kruijf (PvdA), mw. M. 

Maasdam-Hoevers (CDA), A.M. Meijer (SP), ir. J.P.M. Peters (D66), A.J. Schaddelee 

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

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

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

 

Afwezig:  mr. J.M. Buiting (CDA),  ir.ing. Y.S. Lutfula (SP), drs. B. Nugteren (GroenLinks), mw. 

Y. Smit (VVD), W. van der Steeg (PvdD), mw. J.H. Verbeij-Ouwerkerk (PvdA)   

_________________________________________________________________________________ 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is 

ontvangen van de dames Smit en Verbeij, de heren Buiting, Lutfula en Nugteren.  

 

2. Vaststelling Agenda 

De voorzitter memoreert dat op verzoek van de VVD het onderwerp  Advies commissie 

Verdiepende samenwerking bestuurlijke toekomst Gooi en Vechtstreek aan de agenda  is toegevoegd 

(agendapunt 13).  

Overigens stelt spreekster vast dat de commissie instemt met het voorstel in de voorzittersmail om 

de Statenvoorstellen ‘Protocol geheimhouding GS en PS provincie Utrecht en wijziging Reglement 

van Orde van PS’ en ‘Vaststelling tarieventabel Precariobelasting’ zonder bespreking maar met de 

mogelijkheid van schriftelijke vragen door te geleiden naar PS van 8 december a.s.  

Spreekster constateert dat het eerstgenoemde statenvoorstel vooralsnog niet als sterstuk wordt 

doorgeleid naar PS; dit is wel het geval voor het Statenvoorstel tarieventabel Precariobelasting.  

Met in achtneming van het vorenstaande wordt de agenda vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

De voorzitter memoreert, dat: 

-  de extra vergadering van de commissie BEM (Overdrachtsdocument, de Balans Strategische 

Agenda en de Staat van Utrecht) zal worden gehouden op maandag 15 december a.s. van 

10.00 – 13.00 uur; 

-  op 24 november a.s. van 16.00 – 17.30 uur een informatiesessie plaatsvindt over de integratie 

van het BRU.  

Gedeputeerde Pennarts licht toe dat de Staat van Utrecht op dezelfde dag (15 decemmber) officieel 

wordt gepresenteerd. De commissie krijgt derhalve een preview op de presentatie van de Staat van 

Utrecht; vooraf worden geen stukken verstrekt.  

 

4. Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 13 oktober 2014 

Het verslag wordt conform vastgesteld.  
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5. Rondvraag 

De heer Germs informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de herbenoemingprocedure 

van de directeur Randstedelijke Rekenkamer.   

De voorzitter, vervanger van de heer Nugteren in de werkgeverscommissie, licht toe dat 

geconstateerd is dat de wijze waarop de directeur van de Randstedelijke Rekenkamer nu is 

aangesteld feitelijk in strijd is met de wet. Op dit moment wordt bekeken hoe daarmee moet worden 

omgegaan in het kader van de herbenoemingprocedure. Zodra iets concreets kan worden gemeld, zal 

de commissie hierover worden geïnformeerd.  

 

6. Termijnagenda (versie 12 november 2014) 

De Termijnagenda wordt conform vastgesteld.    

  

7. Statenvoorstel protocol geheimhouding GS en PS provincie Utrecht en wijzigingen 

Reglement van Orde van PS 
Wordt zonder bespreking, maar met de mogelijkheid van schriftelijke vragen, doorgeleid naar PS.  
 

8. Statenvoorstel Najaarsrapportage 2014 

9.  Statenvoorstel Programmabegroting 2015 

Op voorstel van de voorzitter worden de agendapunten 8 en 9 gevoegd behandeld.  

 

De heer Van Wikselaar plaatst namens de SGP de volgende vragen. 

Najaarsrapportage 

Een aantal keren wordt gesproken over de dekking door middel van de balansposities. 

Geïnformeerd wordt wat precies met deze nieuwe term wordt bedoeld.  

Programmabegroting 2015 

- Geïnformeerd wordt of er wat meer is te zeggen over de invlechting van het BRU, bv. 

de frictierisico’s.  

- Ten aanzien van het Hart voor de Heuvelrug worden inkomsten en verkopen 

vooruitgeschoven. Verzocht wordt om een nadere toelichting. Voorts wordt in dit 

kader geïnformeerd naar de stand van zaken met betrekking tot de overeenkomst met 

de andere deelnemende gemeenten, die in deze periode zou worden vastgesteld.  

- Ter zake van het weerstandsvermogen wordt een nieuw fenomeen geconstateerd in de 

vorm van een gekwantificeerde stille reserve die als risicodekking wordt opgenomen.  

Op grond hiervan is de vraag of de provincie risico’s op zich af ziet komen.  

 

Mevrouw Hoek merkt  met betrekking tot de Programmabegroting op dat veel agrariërs 

stoppen, waardoor steeds meer bedrijfsgebouwen leeg komen te staan. Naast de wetgeving die 

in 2013 ter zake van toepassing is geworden, pleit 50PLUS voor een eenvoudigere 

regelgeving om deze gebouwen een andere bestemming te kunnen geven. Spreekster doelt 

hierbij o.a. op een versoepeling van de 1000 m2 naar bv. 500 m2, zoals dat in Zuid-Holland al 

het geval is. In de Begroting wordt wel gesproken over meer vraaggerichte 

recreatiemogelijkheden, maar 50PLUS denkt hierbij, bv. in het kader van ‘anders werken’, 

ook aan de mogelijkheid van een omzetting naar kantoorruimte.  

Spreekster kondigt aan dat 50PLUS in de statenvergadering nader terug zal komen op het zgn. 

steen op steen principe. 

  

De heer Schaddelee plaatst namens de ChristenUnie de volgende vragen. 

Najaarsrapportage 

Op verschillende plekken (o.a. blz. 19 en 39) komt terug dat kosten worden gedekt door een 

balansafwikkelingsverschil op andere posten op een hoop te vegen en daarmee een potje te 
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vullen. De ChristenUnie vraagt zich af of het niet zuiverder is de 

balansafwikkelingsverschillen te laten terugvloeien naar de Algemene Middelen.  

Programmabegroting 

Met betrekking tot de Jeugdzorg staat in de Voorjaarsnota 2014 dat de provincie in 2015 naar 

verwachting te maken krijgt met een structurele korting op het Provinciefonds van ca € 6 mln; 

dat heeft te maken met een laatste afwikkeling van de Jeugdzorg. Geïnformeerd wordt of 

daaruit de conclusie mag worden getrokken, dat de provincie voor 2015 nog over die ca € 6 

mln euro voor Jeugdzorg beschikt. In de Begroting is ca € 2,5 mln voor Jeugdzorg 

opgenomen.   

 

Mevrouw Maasdam plaatst namens het CDA de volgende vragen en opmerkingen. 

Programmabegroting 2015 

- Het valt het CDA op dat de Begroting nog steeds groeit in leesbaarheid, waarvoor 

waardering wordt uitgesproken.  

- Duidelijk zichtbaar is dat in de afgelopen jaren met betrekking tot de indicatoren 

stappen zijn gezet. Het aantal indicatoren is afgenomen en de relevantie van de 

gehanteerde indicatoren is toegenomen. Het CDA acht dit een goede ontwikkeling.  

- Met betrekking tot IBT (Bestuur & Middelen) is een drietal goede indicatoren ingezet. 

Geïnformeerd wordt of voor de jaren 2013 en 2014 een indicatief getal zou kunnen 

worden ingevuld, zodat zichtbaar wordt hoe het zich ontwikkelt. 

- Eenzelfde vraag geldt voor Europese Zaken. Naar volgend jaar toe heeft de provincie 

een ambitie om ter zake van projecten tot inzet te komen. Hoewel het CDA geen 

voorstander is van veel indicatoren, wordt in overweging gegeven te bekijken of in dit 

kader een indicator kan worden toegevoegd.  

- Met betrekking tot het weerstandsvermogen wordt verzocht om een toelichting ten 

aanzien van de frictiekosten van het BRU. 

 

De heer Hoefnagels plaatst namens D66 de volgende vragen en opmerkingen. 

Najaarsrapportage 

- Geïnformeerd wordt waarom € 1 mln voor een Mobiliteitscentrum is opgenomen (blz. 

22), terwijl vermeld wordt dat Bureau Jeugdzorg Utrecht een van de weinige bureaus 

is die geen gedwongen ontslagen heeft (blz. 8). 

- Geïnformeerd wordt naar de oorzaak van de capaciteitsproblemen op het vlak van 

Communicatie. Dit kost meer dan € 3 ton, hetgeen D66 niet gering acht. 

- Het project Zonnepanelen op asbestdaken lijkt niet te lopen. De vraag is hoe dat komt.  

Programmabegroting 

- De Begroting is uitgesteld vanwege de integratie van het BRU, waarover de 

besluitvorming in principe nog niet is afgerond. De integratie van DLG is echter niet 

meegenomen, terwijl de besluitvorming daarover wel is afgerond. Geïnformeerd wordt 

waarom DLG niet is meegenomen en welke consequenties dit heeft.  

- Het lijkt erop dat de reservering voor prijs- en looncompensatie steeds hoger wordt. 

Geïnformeerd wordt of een reële inschatting kan worden gegeven van de benodigde 

bedragen. De vraag is of de provincie dit nu niet te hoog laat oplopen, gezien de 

economische ontwikkelingen en verwachtingen.  

- Over de integratie van het BRU wordt zeer beperkte informatie verstrekt in de 

Begroting. Het is nog niet bekend of het doorgaat. D66 sluit zich aan bij de vraag van 

de SGP over de risicoreservering. In aanvulling daarop wordt geïnformeerd naar de 

reserves en het weerstandvermogen vanuit het BRU en of die naar de provincie 

overgaan.  
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- Op blz. 60 is nog geen rekening gehouden met de toename van het aantal statenleden 

in 2015, terwijl die wel zeker is.  

 

De heer Meijer plaatst namens de SP de volgende vragen en opmerkingen. 

Najaarsrapportage 

- In het Statenbesluit Najaarsrapportage staat dat bij een positief rekeningresultaat 2014 

een deel wordt gereserveerd ten gunste van het weerstandsvermogen. Geïnformeerd 

wordt welk deel of hoeveel van een eventueel positief Rekeningresultaat naar het 

weerstandsvermogen gaat en waarom de provincie dit zou doen als de stand van het 

weerstandsvermogen ruim voldoende is en zelfs is verbeterd. De SP vraagt zich af 

waarom dit niet wordt overgelaten aan de nieuwe Coalitie.   

Programmabegroting 2015 

- De provincie moet meebetalen aan de kosten van de fusie van de drie provincies. De 

fusie was echter een idee van het Kabinet. Geïnformeerd wordt waarom GS geen 

poging hebben ondernomen om die kosten door het Kabinet te laten betalen. 

- In Programma 5 wordt gesproken over meer aandacht aan Europa in de vorm van 

meer lobby, actiever meedoen in Europese netwerken zoals PURPLE en AIR. De 

vraag is wat de provincie daarmee precies wil bereiken, wat de kosten zijn en wat de 

opbrengst is. Geïnformeerd wordt of er voorbeelden kunnen worden genoemd die 

aantonen dat in deze sprake is van verstandig beleid.  

- Geïnformeerd wordt of de positie van de CvdK 2015 niet wordt aangepast door de 

nieuwe decentralisatie en wat dit betekent voor het IBT.  

- Geïnformeerd wordt hoe de reorganisatie verder gaat en wat dit betekent voor de 

Begroting 2015.  

 

Mevrouw Boelhouwer geeft de SP in overweging plaats te nemen in de werkgroep Europa, 

indien deze in de volgende periode een vervolg krijgt, omdat daarin, los van alle kritische 

vragen die daarbij kunnen worden gesteld, nuttige informatie wordt verschaft.  

Met betrekking tot de Najaarsrapportage sluit GroenLinks zich aan bij de vragen van D66 

over het communicatiebudget en de zonnepanelen op asbestdaken.  

Met betrekking tot de Programmabegroting sluit GroenLinks zich aan bij de waarderende 

woorden over de leesbaarheid.  

Spreekster memoreert dat GroenLinks de laatste jaren steeds heeft gepleit voor een duurzaam 

financieel beleid; dit wordt in de Begroting teruggevonden.  

Voor het overige heeft GroenLinks geen vragen over de Begroting.  

 

De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij de waarderende woorden over de 

Programmabegroting.   

Namens de PvdA plaatst spreker vervolgens de volgende vragen en opmerkingen. 

- De PvdA heeft schriftelijk vragen gesteld over het weerstandsvermogen; de 

beantwoording is voor de PvdA nog niet voldoende. Volgens de eigen systematiek is 

er € 31,5 mln. nodig; er zit € 34,5 mln. in de kas. Dat is teveel en daarmee geldt dat 

niet kan worden ingezet voor andere nuttige zaken voor de samenleving. Verzocht 

wordt om een nadere toelichting. 

- Volgens de PvdA was de 0% toerekening op de voorfinanciering van projecten 

geregeld tot en met 2017. Geïnformeerd wordt hoe wordt omgegaan met het verlies 

dat hierop wordt geleden en hoe dat is gedekt.  

 

De heer Dercksen deelt mede dat al veel vragen zijn gesteld. De PVV sluit zich aan bij de 

vraag van de SGP over de Hart voor de Heuvelrug. Vorig jaar was geen negatief saldo 
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voorzien voor het komend jaar. De opbrengst werd geschat op € 6,5 mln. De PVV is op zoek 

naar een verklaring.  

 

De heer Germs sluit zich namens de VVD aan bij de waarderende woorden voor de 

Begroting. De VVD heeft geen vragen over de Najaarsrapportage. 

Programmabegroting 

- Gewezen wordt op het bereikte onderhandelingsresultaat CAO provincieambtenaren 

(per 1 januari 2% loonsverhoging, per 1 juli 1% loonsverhoging en een eenmalige 

uitkering per fte). Geïnformeerd wordt of daarvoor voldoende middelen zijn 

gereserveerd in de Begroting en of  in dat kader rekening is gehouden met de 

ambtenaren die vanuit BRU en DLG overkomen naar de provincie.  

- In aanvulling op de vraag van de ChristenUnie is de VVD benieuwd wat de € 1 mln in 

het kader van de Jeugdzorg in 2015 nog vertegenwoordigt, temeer daar bij Bureau 

Jeugdzorg geen personele problemen worden verwacht.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren zet uiteen dat de term balansposities niets anders is dan een 

andere naamgeving.  

Voor wat betreft de balansafwikkeling is sprake van een bestaande financiële spelregel. 

Binnen een Programma mag een voordeel worden ingezet tegen een nadeel. Dat gebeurt 

overigens wel door middel van voorstellen, waarover de Staten besluiten. Het betreft hier drie 

gevallen waarover de Staten losse besluiten hebben genomen; die zijn thans verwerkt.   

De hoogte van het weerstandsvermogen heeft te maken met de invlechting van het BRU.  De 

invlechting van het BRU vergt nog enige tijd. Op grond hiervan is er nu voor gezorgd dat 

lopende projecten na 1 januari a.s. kunnen doorgaan door de desbetreffende  posten op 

hoofdlijnen een op een in de voorliggende Begroting in te vlechten. Dat betekent wel dat er 

nog geen duidelijk inzicht is in alle risico’s. Mochten deze meevallen, dan kunnen de Staten 

volgend jaar altijd nog besluiten het weerstandsvermogen omlaag te brengen. 

Het weerstandsvermogen van het BRU is, evenals dat van de provincie, gebaseerd op datgene 

dat binnen de BDU zit. Het weerstandsvermogen komt van rechtswege over. Een en ander is 

wel ingekaderd op basis van door het BRU geschatte risico’s. De provincie heeft deze risico’s 

echter nog niet allemaal kunnen beoordelen op basis van haar eigen inzichten.    

De heer De Kruijf memoreert dat de provincie een geaccepteerde methode heeft om in te 

schatten hoe groot de risico´s zijn. Op grond van die toepassing wordt uitgekomen op een 

weerstandsvermogen van € 31,5 mln. Het bevreemdt de PvdA dat daar vervolgens uit de losse 

pols een bedrag bovenop wordt gezet.  

De heer Meijer merkt op dat gesproken wordt over een verschil tussen nu en bv. het moment 

dat de verkiezingen hebben plaatsgevonden; dat betreft feitelijk een korte periode. Veel 

informatie is nog twijfelachtig bv. ook of het Rekeningresultaat wel zal zijn wat hier is 

geprognosticeerd. De vraag is of het voor die korte periode nodig is om eventualiteiten 

veiligheidshalve op te nemen en of dat niet betekent dat in maart geen keuzes van 

fundamentele aard meer kunnen worden gemaakt.  

Gedeputeerde Van Lunteren merkt op dat het vorenstaande niet aan de orde is. Het enige dat 

wordt gedaan is dat het weerstandsvermogen wordt aangevuld/op peil wordt gehouden in de 

wetenschap dat een aantal risico’s overkomen die op dit moment niet kunnen worden 

ingeschat.  

De stille reserve heeft geen relatie met het weerstandsvermogen; het gaat om de Begroting.   

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de heer Hoefnagels, antwoordt spreker dat 

in het meerjarenoverzicht van Verkeer- en Vervoersprogramma’s 2015 – 2018 een losse 

reserve zit. Die zit gewoon in de balanspositie, die de provincie als zodanig overneemt.  
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De heer Hoefnagels geeft aan die nergens te kunnen terugvinden. Als dat uit de balanspositie 

komt, neemt hij aan dat er ergens een reserve in de balanspositie van de provincie moet 

worden gePlust. 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat dit bij het Rijk op de Begroting staat; daar maakt hij 

deel uit van de Balans. Pas op het moment dat de BDU wordt gedecentraliseerd, komt het 

naar het vermogen van de provincie toe. Zo gaat het ook met de BDU van de provincie, 

waarin een stuk vermogen zit. Dat vermogen staat echter niet op de Balans van de provincie, 

maar op die van het Rijk.     

Desgevraagd door de heer Meijer, memoreert spreker dat dit niet om het weerstandsvermogen 

gaat maar om algemeen vermogen; de ruimte die de provincie extra heeft, hetgeen een reserve 

is. Het BRU zet die reserve in als weerstand voor het geval zich onvoorziene omstandigheden 

voordoen binnen hun projecten.  

Spreker vervolgt dat hij de vragen over de positie van de CvdK en het IBT zal doorgeleiden.   

Met betrekking tot de frictiekosten van het BRU, licht spreker toe dat nog veel ter zake van 

het BRU indicatief is en in het komende jaar zal moeten blijken. Er vindt op dit moment 

intensief overleg plaats om tot afspraken te komen. Primair is de afspraak gemaakt dat alle 

mensen, die op taken zitten die naar de provincie overgaan, overkomen. Daarop is een 

efficiencyslag te maken. Mogelijk leidt dat tot frictiekosten. Dat proces wordt overgelaten aan 

het nieuwe College. Gezien de lopende projecten bij het BRU, staan GS op het standpunt dat 

deze afspraak de meeste verstandige is die kon worden gemaakt.  

De heer Van Wikselaar merkt op dat in algemene zin bij een fusie afspraken worden gemaakt 

over personeel. Indien alle medewerkers worden overgenomen, behoeft met vakbonden geen 

afspraken te worden gemaakt. Geïnformeerd wordt of in dit geval straks alle risico’s van b.v. 

boventalligheid voor rekening van de provincie komen.  

Gedeputeerde Van Lunteren bevestigt dat die op het bordje van de provincie komen te liggen.  

Het betreft geen fusie maar een overname. De provincie neemt het BRU met alle lusten en 

lasten over. Over medewerkers is in basis geen afspraak gemaakt. Dat betekent dat de zaken, 

die de provincie relevant vindt, moeten worden verwerkt in het afsprakenkader waarover 

thans overleg plaatsvindt.   

De heer Van Wikselaar merkt op dat dit afspraken zijn met het BRU en de deelnemende 

gemeenten in het BRU. Geïnformeerd wordt in hoeverre er door het Rijk frictiemiddelen 

beschikbaar worden gesteld.  

Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt dat het Rijk hiervoor geen middelen beschikbaar stelt. 

Formeel heeft het Rijk in haar besluit niets over medewerkers gezegd. Feitelijk zouden alle 

medewerkers bij het BRU blijven en alleen de middelen, taken en bevoegdheden overkomen 

naar de provincie. In het kader van de verhouding met de gemeenten, waarmee de provincie 

straks ook weer moet samenwerken, werd dit niet correct geacht. GS staan op het standpunt 

dat op dit moment een goede afspraak is gemaakt; de mensen, die op taken zitten die naar de 

provincie  overgaan, komen over; de inliggende gemeenten nemen de verantwoordelijkheid 

voor de mensen die niet op taken zitten die naar de provincie overgaan. Afgewacht moet 

worden of die afspraak daadwerkelijk wordt geëffectueerd. Op dat punt maakt de provincie 

richting het BRU dan ook nog steeds een voorbehoud.   

Zowel ten aanzien van het BRU als DLG wordt bekeken welke middelen mee overkomen. De 

middelen die overkomen sporen met de benodigde middelen voor de formatie die overkomt.   

Met betrekking tot de vraag of de prijs- en looncompensatie al dan niet te hoog is, licht 

spreker toe, dat de afgelopen jaren niet duidelijk was hoe de loonontwikkeling zou zijn. Dat is 

nu wel duidelijk; de loonontwikkeling kan worden bijgesteld. In de afwikkeling van de 

reorganisatie moet nog wel een aantal punten worden geregeld. In het geval het dienstverband 

van provinciale medewerkers wordt beëindigd,  is de provincie zelf WW-plichtig. Op grond 

hiervan is gestart met het vullen van een reserve. In dat kader worden echter tekorten 



 7 

voorzien. Over de wijze waarop dat moet worden opgelost, komt spreker nog bij de Staten 

terug met een afzonderlijk voorstel.   

De heer Hoefnagels informeert of de informatie over hoe groot de reserve loon- en 

prijscompensatie zou moeten zijn naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat CAO 

provincieambtenaren en de hoogte van de reserve die nodig is ten behoeve van de afwikkeling 

van de reorganisatie voor de begrotingsbehandeling in PS kan worden verstrekt.  

Gedeputeerde Van Lunteren antwoordt dat hij, gezien het besluitvormingstraject dat in deze 

nog moet worden doorlopen, geen kans ziet deze informatie voor de Begrotingsbehandeling 

aan de Staten te verstrekken. Wel kan spreker mededelen dat hij de kans dat deze post gaat 

vrijvallen erg klein acht.   

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Germs, memoreert spreker dat 

in de stelpost rekening is gehouden met het effect van  het onderhandelingsresultaat CAO 

provincieambtenaren; de in de Begroting opgenomen stelpost is voldoende. 

Zijn opmerking, dat hij de kans klein acht dat de post gaat vrijvallen, heeft betrekking op 

onvoorziene kosten in het kader van de afwikkeling van de reorganisatie. Met dit antwoord 

heeft spreker getracht aannemelijk te maken dat de stelpost niet te hoog is.   

Het verlies als gevolg van de 0% rentedoorrekening is opgenomen. Er wordt rekening 

gehouden met schatkistbankieren. In de rentetoerekening is dit niet zichtbaar. Daar neemt het 

bedrag toe. De afspraak is dat de portefeuillehouder dit binnen zijn Programma moet 

oplossen, dan wel extern moet regelen. Die afspraak is ook als zodanig verwerkt.  

 

Gedeputeerde Pennarts licht toe dat er voor wat betreft Bureau Jeugdzorg geen sprake is van 

frictiekosten, omdat de provincie een goede regeling heeft kunnen treffen met Bureau 

Jeugdzorg zelf. De provincie houdt het eerste half jaar van 2015 nog wel een ambtelijke 

organisatie overeind, omdat er enerzijds nog een taak is te verrichten in het kader van het 

afhandelen en verantwoorden van de budgetten over de afgelopen jaren. Anderzijds merkt de 

provincie in de contacten met de gemeenten dat het daar met name gaat over budgetten en 

over contracten; een aantal andere zaken komt nog niet aan bod, w.o. de kwaliteitmonitoring, 

het wachtlijstbeheer, de cliëntparticipatie. Op grond van het vorenstaande verheugt het 

spreekster dat de desbetreffende medewerkers de eerste helft van 2015 nog stand by blijven 

voor gemeenten; dit wordt ook door gemeenten gewaardeerd.   

De gedachte achter het voorstel van een Mobiliteitcentrum is om ervoor te zorgen dat mensen 

via een soort ‘hink-stap-sprong’ de overstap van zorginstellingen naar gemeenten kunnen 

maken, omdat het werkgeverschap vaak nog niet is geregeld; een medewerker van een 

Jeugdzorginstelling die bij een gemeente in een wijkteam wil werken, kan nergens in dienst, 

omdat dit nog allemaal netwerkorganisaties zijn. De provincie merkt echter dat gemeenten 

niet veel interesse hebben in een Mobiliteitscentrum. Als dat het geval is, gaat het ook niet 

door, omdat het voor hen relevantie moet hebben. Nu wordt geprobeerd via een soort 

wachtlijstafspraak een tijdelijke regeling te treffen, waardoor mensen iets langer beschikbaar 

blijven voor gemeenten. Daaraan wordt de reservering voor 2015 besteed. Als het geld 

daarvoor niet nodig is, dan vloeit het terug naar de Algemene Middelen. 

De extra € 3 ton voor Communicatie heeft te maken met de personele ontwikkelingen. 

Spreekster memoreert dat aan het begin van deze statenperiode sprake was een 

Communicatieafdeling in verwarring; er moest nog een regeling met een oud afdelingshoofd 

worden afgesloten;  er was sprake van veel ziekteverzuim. Tegelijkertijd is de afdeling 

afgebouwd van 26  naar inmiddels 17 medewerkers. Daar waar sprake was van ziekteverzuim, 

was echter ook sprake van een vacaturestop. Op grond daarvan moet er soms extern worden 

ingehuurd, hetgeen over het algemeen duurder is dan wanneer daarvoor eigen mensen worden 

ingezet.  Dat verklaart voor een deel de extra kosten. 
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Spreekster hecht er aan in deze te benadrukken dat in de afgelopen periode op het gebied van 

Communicatie wel heel veel is gebeurd. De communicatie is georganiseerd richting een  

Strategische Agenda met strategische opgaven. Er is veel geïnvesteerd om de 

beleidsmedewerkers in de organisatie zelf verantwoordelijk te maken voor een stuk 

communicatie. Er is gewerkt aan een Provincie Utrecht Magazine, een verbetering van de 

Provincie Utrecht Actueel en de website. De impact op de personele organisatie moest 

worden opgevangen en daarvoor is dit budget met name bestemd.  

 

De heer Schaddelee licht toe dat zijn vraag over de Jeugdzorg feitelijk over iets anders gaat. 

In de Voorjaarsnota is aangekondigd dat er bij de Mei-circulaire van 2015 sprake is van een 

uitname uit het Provinciefonds ter hoogte van ca € 6 mln. Dat wekt de suggestie dat de 

provincie in 2015 over die ca € 6 mln. beschikt. In de Begroting staat echter een bedrag van 

ca € 2,5 mln.  

Gedeputeerde Pennarts bevestigt de uitname van ca € 6 mln. in 2015. Dat betreft een extra 

korting naast de totale doeluitkering ad € 123 mln. die de provincies niet meer krijgen voor 

Jeugdzorg.  

De middelen  in de Begroting betreffen doorgezette middelen. De provincie houdt dit jaar wat 

over en wil dat nog even beschikbaar houden in 2015 voor de eerdergenoemde taken in het 

eerste half jaar. Dat staat feitelijk los van de ca € 6 mln.; die is niet meer beschikbaar in 2015.    

 

De heer Hoefnagels memoreert dat in de Najaarsrapportage bleek dat voor Communicatie in 

2014 extra middelen nodig zijn. Nu lijkt het erop dat er door de afbouw van 26 naar 17 

medewerkers een capaciteitstekort is ontstaan. Verzocht wordt om een nadere toelichting.   

Gedeputeerde Pennarts merkt op dat de vraag, of het met 17 personen gaat lukken, losstaat 

van de extra investering die is gevraagd. Er is sprake van veel ziekteverzuim en een 

vacaturestop. Als gevolg daarvan moet extern worden ingehuurd. Dat heeft deels de 

verhoging van de kosten bepaald.  

De reorganisatie zal in de komende periode moeten worden geëvalueerd. Daarbij zal de vraag 

moeten worden gesteld of de goede dingen worden gedaan en of deze op een manier worden 

gedaan die recht doet aan de koers die de provincie wil varen en wil uitstralen. 

  

De heer Meijer informeert of het Mobiliteitscentrum een wettelijke verplichting betreft om 

overplaatsing van werknemers mogelijk te maken.   

Gedeputeerde Pennarts antwoordt dat het Mobiliteitscentrum geen wettelijke verplichting is. 

Bij de Jeugdzorginstellingen moeten medewerkers weg en bij de gemeenten in de wijkteams 

moeten medewerkers bij. De provincie constateert dat gemeenten op dit moment hun aandacht 

meer focussen op de inkoop en het afsluiten van contracten dan op het organiseren van de 

toegang. Op grond hiervan is de gedachte van een Mobiliteitscentrum ontstaan. Over het 

vorenstaande wordt overigens niet alleen door de provincie nagedacht. Dat gesprek wordt met 

Jeugdzorg Nederland gevoerd, de bonden en meerdere stakeholders. De gemeenten hebben 

bedongen dat instellingen mensen nog iets langer uitlenen/detacheren. Dat is echter een 

branchevreemde activiteit en daarmee een ingewikkelde constructie. Vandaar dat de provincie 

een Mobiliteitscentrum in overweging heeft gegeven, waarbij de provincie overigens een 

dienende rol speelt, omdat zij vanaf 2015 geen formele speler meer is. In de contacten met 

gemeenten merkt spreekster echter, zoals gezegd, dat het animo voor die vorm van werken 

niet erg groot is. Gekeken is wat de provincie dan zou kunnen doen. De wachtlijsten binnen 

de Jeugdzorg lopen op omdat er meer kinderen in beeld zijn, nog te weinig kinderen lokaal 

worden geholpen en aan het eind van de periode ook nog een aantal kinderen snel op de 

wachtlijst wordt gezet. De provincie probeert  in beeld te krijgen waar die wachtlijsten zitten 

en bij de instellingen mensen net iets langer in dienst te houden om die 
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wachtlijstachterstanden weg te werken. Daarmee wordt geprobeerd te voorkomen dat de 

medewerkers worden ontslagen en elders gaan werken in de hoop dat zij beschikbaar blijven 

om op een later moment, in de loop van 2015, alsnog de overstap te maken van 

Jeugdzorgaanbieder naar wijkteam.  

 

Gedeputeerde De Vries geeft aan dat de vraag over de zonnepanelen op asbestdaken ook 

vanuit RGW is gesteld; deze is schriftelijk beantwoord. Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 

de provincie er via agrariërs achter is gekomen dat de bestaande regeling nogal strikt was. 

Met LTO en het Ministerie is daarover gesproken. Daaruit is voortgekomen dat de ondergrens 

qua m2 wat is verlaagd en er ook van de regeling gebruik kan worden gemaakt voor 

boerenschuren in het landelijk gebied. Voor het overige verwijst spreker naar het memo ter 

zake, dat aan de commissie RGW is toegezonden.  

Met betrekking tot Europa, memoreert spreker dat in de laatste MME-vergadering uitgebreid 

is stilgestaan bij het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie, ondersteund door de SP, ten 

aanzien van roetreductie. In dat kader heeft spreker aangegeven dat het voor de provincie van 

belang is dat er met name vanuit bronbeleid wordt geopereerd; het grootste effect kan worden 

behaald als op Europees niveau afspraken worden gemaakt. Op grond hiervan is het van 

belang dat de provincie binnen het P4-verband haar rol speelt en de lobby voert om dat 

bronbeleid tot stand te laten komen en de maatregelen beter te laten landen in de eigen regio.  

De heer Meijer geeft aan dat AIR één voorbeeld is. Er zijn meer participaties in lobbygroepen. 

Het gaat de SP met name om de algemene visie die hierachter schuil gaat. De vraag is wat de 

netto toegevoegde waarde is. 

Gedeputeerde De Vries antwoordt dat in het kader van lobbywerk nooit exact kan worden 

aangegeven wat het al dan niet oplevert. De provincie heeft ervoor gekozen een aantal 

netwerken te gebruiken dat in haar visie toegevoegde waarde heeft voor het beleid waar zij 

voor staat. Ter illustratie heeft spreker gewezen op de luchtkwaliteit; een onderwerp dat in 

deze Staten unaniem wordt gedragen. Op grond hiervan wordt het dan ook van belang geacht 

dat de provincie in P4 verband meedoet in het AIR-netwerk. Spreker memoreert voorts dat de 

Staten unaniem een motie hebben aangenomen, waarin GS worden opgedragen te trachten 

zoveel mogelijk te halen uit de fondsen uit Europa die in dat kader beschikbaar zijn. Indien 

niet bekend is waar die fondsen zitten, moet daarvoor een lobby worden gevoerd zodat 

duidelijk wordt waar de kansen en mogelijkheden liggen. Dat is wat spreker betreft de 

toegevoegde waarde om mensen in Brussel te hebben zitten in het Huis van de Nederlandse 

Provincies. Spreker ziet daarvan ook de resultaten. In de organisatie wordt doelgericht 

gekeken naar wat de meeste kans maakt om via fondsen tot realisatie te komen en wat het 

beste past bij het beleid dat de provincie voorstaat. In de werkgroep Europa heeft spreker 

uitgebreid verslag gedaan hoe daarmee wordt omgegaan.  

De heer Meijer merkt, in het kader van het voorbeeld over de luchtkwaliteit, op dat bronbeleid 

juist datgene is dat anderen doen. In het initiatiefvoorstel gaat het om wat de provincie zelf 

doet. In die zin gaat het ook om eigen ambities.  

Gedeputeerde De Vries zet uiteen dat, indien de provincie voorstaat iets te realiseren, zij voor 

een groot deel afhankelijk is van het grotere geheel. Het grotere geheel wordt met name 

gerealiseerd op Europees niveau in de vorm van wet- en regelgeving, zodat de maatregelen 

ook met een zeker effect kunnen worden genomen. Wat de provincie aanvullend kan doen, 

dat is binnen de beperktheid die de provincie heeft. Dat was het onderdeel van de discussie, 

zoals die is gevoerd in MME.  

 

Gedeputeerde Krol merkt op dat de vraag over de Hart voor de Heuvelrug feitelijk thuishoort 

in RGW. Er wordt geen rente meer toegerekend, hetgeen wordt gedekt vanuit de 
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Programma’s (blz. 24). In de tabel op blz. 92 staat het nominale tekort, dat de Staten bekend 

was. Dat bedraagt op dit moment € 1,8 mln. Getracht wordt dit met alle partners te dekken.  

Voor wat betreft de procedure, is afgesproken aan het einde van dit jaar overeenstemming te 

hebben over nieuwe afspraken in het kader van Hart voor de Heuvelrug. De laatste sessie met 

de partners vindt volgende week plaats. Spreker hoopt op 6 januari a.s. het resultaat aan het 

College te kunnen presenteren. Op 12 januari a.s. is een informele informatiesessie gepland 

met de commissie RGW; op 26 januari a.s. vindt de reguliere commissie RGW plaats, waarin 

dit aan de orde komt en op 9 februari a.s. komt het pakket in PS aan de orde. Gezien de staat 

van de onderhandelingen op dit moment, is de verwachting dat voornoemde planning wordt 

gehaald.   

Op de vraag met betrekking tot de leegkomende agrarische bebouwing komt spreker 

inhoudelijk terug in RGW.   

Op de vraag over DLG is al ingegaan. Spreker kan daaraan toevoegen dat de Begroting al 

gereed was bij de tot standkoming van de definitieve besluitvorming rondom DLG. Vandaar 

dat een en ander nog niet is verwerkt. De correctie zal bij de Voorjaarsnota plaatsvinden. De 

randvoorwaarden, waaronder de DLG transitie plaatsvindt, zijn bekend. Er komt 20,5 fte, met 

het daarbij behorende budget van ruim € 2 mln over naar de provincie. Er mag derhalve van 

uitgegaan worden dat de overgang van DLG naar de provincie bij de Voorjaarsnota geen 

effecten heeft op de financiële positie van de provincie.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren komt ter verduidelijking nader terug op de vragen rondom de 

stelpost loon- en prijscompensatie. Op basis van de huidige cijfers wordt verwacht dat 

structureel € 2,2 mln kan vrijvallen. Er moet echter o.a. rekening worden gehouden met het 

feit dat mensen terecht zijn gekomen op plekken waar ze hoger zijn ingeschaald dan dat er 

feitelijk voor staat. Voorts moet rekening worden gehouden met o.a. ambtsjubilea. Dat is in 

principe aflopend. Daarvoor wordt thans een bedrag van € 1,3 mln gevraagd. Naar aanleiding 

daarvan heeft spreker de ambtelijke organisatie gevraagd inzichtelijk te maken hoe dat 

verloop er in zit. Voorts wordt geanticipeerd op € 0,9 mln frictiekosten in relatie tot het BRU. 

Er is derhalve wel degelijk sprake van een onderbouwing, die logisch bij deze stelpost past 

om daarin te compenseren, vanwege het feit dat ze veroorzaakt zijn door loonkosten. Dit 

wordt op dit moment in afdelingen opgevangen, waarmee het ten laste komt van beleid. 

Spreker is daar nog niet uit en kan derhalve niet toezeggen dat hij bij de 

Begrotingsbehandeling een voorstel aan de Staten kan voorleggen. Op dit moment kan hij 

slechts aangeven dat de provincie de stelpost in 2015 nodig zal hebben.   

Desgevraagd door de heer Meijer, antwoordt  spreker dat de vraag voorlag of de stelpost al 

dan niet nodig is. Dat is ook de vraag die bij de begrotingsbehandeling moet worden gesteld.  

De verwachting zou kunnen zijn gewekt dat die stelpost niet nodig is, vanwege het 

onderhandelingsresultaat CAO provincieambtenaren. Spreker heeft thans getracht 

aannemelijk te maken dat die stelpost in ieder geval in 2015 nodig is. Het is vervolgens aan 

het College om invulling te geven aan die stelpost en met een voorstel bij de Staten te komen.  

 

De voorzitter geeft de commissie in tweede termijn het woord. 

 

De heer Dercksen merkt, in het kader van het Hart voor de Heuvelrug, op dat de wijze waarop 

wordt omgegaan met de toerekening van rente al een paar jaar van toepassing is. Dat kan in 

zijn visie derhalve geen argument zijn om de cijfers nu te verklaren. De PVV zoekt naar een 

verklaring voor het feit dat voor 2015 een tekort van € 3,5 mln. wordt voorzien, terwijl vorig 

jaar een opbrengst van € 6,5 mln. voor 2015 werd verwacht.  

 



 11 

De heer Meijer heeft, in het kader van het BRU, nog moeite met de relatie tussen projecten, 

doeluitkeringen, reserves en weerstandsvermogen. Bij het BRU is sprake van dezelfde 

systematiek als bij de provincie. Desalniettemin wordt toch nu al een claim gelegd op het 

eventuele Rekeningsaldo. Dat er bij de provincie anders tegenaan wordt gekeken, blijkt niet 

uit de systematiek. De SP blijft dat onduidelijk vinden.  

Voorts memoreert spreker zijn vraag in eerste termijn over de kosten van de provinciefusie.  

 

De heer Hoefnagels deelt mede dat D66 het voorstel met betrekking tot de stelpost loon- en 

prijscompensatie met belangstelling afwacht.  De conclusie op dit moment is in ieder geval 

dat de stelpost groter is dan voor de huidige doelen benodigd is. D66 begrijpt dat daarin 

bepaalde zaken kunnen worden meegenomen, die op dit moment in de risicoreservering in het 

weerstandsvermogen zitten en waarover nog veel vragen zijn. 

Met betrekking tot het BRU hoopt D66 op 24 november a.s. meer duidelijkheid te verkrijgen, 

zodat de Begroting  met enig gevoel op dat punt kan worden vastgesteld.  

Spreker begrijpt dat de overname van DLG geen consequenties heeft. De vraag is waarom 

DLG dan thans niet in de Begroting is meegenomen (blz. 13).  

 

Mevrouw Hoek merkt op dat, zoals in de Begroting staat, de financiering van de regionale 

omroep vanaf 2014 bij het Rijk ligt. Het is spreekster bekend dat ook via gemeenten subsidie 

wordt verstrekt aan de lokale omroep die in een gemeente opereert. Geïnformeerd wordt of de 

lokale omroepen zich voor subsidie ook tot het Rijk moeten wenden. 

 

De heer Van Wikselaar merkt op inmiddels drie balansafwikkelingsverschillen te hebben 

gevonden: 

- Toekomst Recreatieschappen. Aangegeven wordt dat het voornemen is de directeur vanuit 

de provincie te financieren. Voorgesteld wordt de kosten ad € 1,5 ton te dekken uit de 

voordelige balansafwikkelingenverschillen op het gebied van Energie, Mobiliteit, Cultuur en 

Zorg. De vraag is wat daaronder moet worden verstaan.  

- MOP Huis ter Heide, € 66.000 koelinstallaties. Dit bedrag moet uiteindelijk worden 

terugverdiend, maar wordt voorlopig gedekt en mogelijk door het inzetten van een voordelig 

balansafwikkelingsverschil.  

- Tegemoetkoming Huize Molenaar ad € 75.000, door middel van het inzetten van een 

voordelig balansafwikkelingsverschil.  

 

De heer Germs deelt mede dat de VVD het voorstel van GS met betrekking tot de stelpost 

loon- en prijscompensatie afwacht. De VVD hoopt overigens dat er geen tegenvallers in 

zitten, omdat de beschikbare ruimte van de provincie niet zo groot is.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht de systematiek met betrekking tot het weerstandsvermogen 

nogmaals toe. Geconstateerd is dat er zich een tegenvaller heeft voorgedaan Bekend is dat er 

een aantal risico’s op de provincie afkomt en meerdere partijen hebben problemen met het 

teruglopen van het weerstandsvermogen. Om die reden hebben GS besloten het 

weerstandsvermogen aan te vullen met de meevaller die in de Voorjaarsnota werd gezien en 

het advies meegegeven om dat bij de vaststelling van de Jaarrekening aan te vullen. Dat heeft 

niets te maken met de systematiek van het BRU. Het is zo dat daar in de BDU ruimte zit. Dat 

maakt geen deel uit van het weerstandsvermogen. Het is echter wel zo dat dit, indien daar 

ruimte zit die nog niet in beschikkingen is belegd,  altijd kan worden aangewend om 

eventuele tegenvallers op te vangen. Zo heeft het BRU dat op dit moment geregeld. Om in 

deze meer inzicht te verkrijgen, adviseert spreker de statenleden de Begroting van het BRU, 

die openbaar is, te bekijken. Spreker hoopt dat de Staten begrijpen dat het voor de provincie 
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niet mogelijk is om binnen een maand alles exact langs de lijn/producten in de Begroting van 

het BRU in te vlechten. Met de wijze waarop het thans is gedaan, is de provincie in staat de 

projecten na 1 januari a.s. door te zetten.   

Spreker memoreert dat GS met een voorstel komen over hoe de stelpost loon- en 

prijscompensatie zal worden ingevuld. Hij benadrukt nogmaals dat de stelpost in de Begroting 

ruim voldoende is om dat te dekken. Spreker heeft aangegeven dat de stelpost niet kan 

vrijvallen in 2015. Dat is een andere discussie.  

Met betrekking tot de balansafwikkelingsverschillen, memoreert spreker dat daar 

afzonderlijke besluiten onder liggen. Hij zegt toe datgene dat daaronder ligt ter 

verduidelijking schriftelijk aan de Staten te zullen doen toekomen.   

 

Gedeputeerde Pennarts licht toe dat de frictiekosten ter zake van de provinciefusie niet bij het 

Rijk kunnen worden gedeclareerd. Evenals dit voor gemeenten geldt, kan van het Rijk een 

bijdrage worden verkregen als een fusie daadwerkelijk een feit is; in het proces in aanloop 

naar een fusie is die mogelijkheid er niet.  

De heer Meijer is van mening dat de verantwoordelijkheid in dit geval wel in hoge mate bij de 

Regering ligt. Het is de Regering geweest die het hele proces heeft aangestuurd en ook weer 

heeft afgeblazen op basis van gebrek aan draagvlak. De hoge kosten heeft de provincie 

noodgedwongen moeten maken. Indien het proces niet op die manier was ingezet, had de 

provincie deze kosten nooit gemaakt. 

Gedeputeerde Pennarts merkt op dat de SP in deze een punt heeft. Aan de andere kant heeft 

het de provincie geholpen in haar standpuntbepaling, waarvan zij profijt kan hebben op het 

moment dat een provinciefusie opnieuw aan de orde komt. Het heeft eveneens geholpen als 

het gaat om de relatie met gemeenten en maatschappelijke instellingen. Het is derhalve geen 

eenzijdige exercitie geweest, in de zin dat het alleen maar gericht is geweest op de 

provinciefusie. Spreekster onderschrijft echter dat de provincie het niet op die manier had 

gedaan als zij niet in deze discussie verzeild was geraakt vanwege het initiatief in het 

Regeerakkoord. Wellicht dat de SP via de Tweede Kamer nog eens bij de Minister onder de 

aandacht kan brengen dat hij de provincies op hoge kosten heeft gejaagd en dat er wellicht 

toch nog eens over een regeling zou kunnen worden gesproken. 

De heer Meijer deelt mede dat dit is gebeurd en wordt voortgezet.  

Gedeputeerde Pennarts vervolgt dat 50PLUS, met betrekking tot de regionale omroepen, 

terecht constateert dat de provincie het gedecentraliseerde Rijksgeld ad € 10 mln die zij in 

haar Begroting had niet meer hoeft uit te geven. Die situatie geldt niet voor gemeenten. Ook 

RTV Utrecht wordt nog wel gefinancierd vanuit de gemeente Utrecht. Gemeenten maken daar 

een eigen keuze in. Wat er met de regionale omroepen ten opzichte van provincies is 

afgesproken, het terughalen van de middelen en de sturing wat meer centraliseren, geldt 

anders voor de lokale omroepen. Zij vallen wel onder hetzelfde orgaan, maar de financiering 

is op een andere manier geregeld.  

 

Gedeputeerde Krol licht ter zake de tabel op blz. 92 cash flow Hart voor de Heuvelrug toe dat 

er voor 2015 - € 3,4 mln staat; in 2015 stond daar € 6,4 mln. Dat lijkt een verschil van € 9 mln 

op te leveren. Feitelijk is het zo dat de € 6,4 mln thans terug te vinden is in 2016. Indien alles 

bij elkaar wordt opgeteld, wordt uitgekomen op € 11,8 mln tekort, waarvan € 10 mln. is 

gedekt en € 1,8 mln niet. Een en ander komt voort uit het feit dat er voor de grexen een andere 

planning is gemaakt waardoor de cash flow ook iets anders loopt. Daardoor lijkt er een 

verschuiving op te treden, maar een en ander verandert het eindplaatje niet.  

 

De voorzitter sluit de discussie af, met de conclusie dat dit onderwerp nader terugkomt in de 

statenvergadering.   
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10. Statenvoorstel vaststelling van de tarieventabel behorend bij de Precariobelasting- 

en legesverordening provincie Utrecht 

Wordt zonder bespreking, maar met de mogelijkheid van schriftelijke vragen, als sterstuk 

doorgeleid naar PS.  

 

11. Statenvoorstel regeling dienstauto’s 

De heer Van Wikselaar memoreert dat in de discussie vorig jaar het bijhouden van de 

registratie het argument was om niet op deze standaardprocedure over te gaan. Geïnformeerd 

wordt waarom het nu wel kan.  

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS zich kan vinden in het voorliggende voorstel. 

Spreekster mist in het voorstel de dienstrit in relatie tot het nieuwe werken; achterin kan 

worden doorgewerkt, ervan uitgaande dat in de auto gebruik kan worden gemaakt van 

internet. Voorts informeert zij of ook ambtelijke medewerkers meereizen in de dienstauto als 

naar dezelfde afspraak wordt gegaan.  

 

De heer Meijer merkt op dat het gaat om de bijtelling te voorkomen. De SP heeft er behoefte 

aan het best practice onderzoek nogmaals in beeld te hebben. De vraag is hoe andere 

provincies hiermee omgaan en hoe zich dat aftekent ten opzichte van de regeling van de 

provincie Utrecht.  

 

De heer De Kruijf sluit zich aan bij de vraag over de regeling bij andere provincies. Voorts 

informeert spreker of al eerder gold dat de dienstauto’s voor directeuren beschikbaar waren.  

 

De heer Dercksen informeert op basis van welk initiatief dit voorstel thans wordt voorgelegd.  

Aangegeven wordt dat de Belastingdienst onlangs een opvatting heeft geventileerd, maar 

volgens de PVV heeft de provincie in 2012 een regeling geproduceerd waarover 

overeenstemming is bereikt.  

In het concept Besluit staat dat in het belang van de provincie gebruik kan worden gemaakt 

van de fiscale ruimte van 500 km per jaar voor niet-zakelijk gebruik. Dat is meer ruimte dan 

GS en PS in 2012 met elkaar hebben afgesproken. Geïnformeerd wordt hoe ruim het gebied in 

het belang van de provincie is.  

 

Mevrouw Vlam merkt op dat de VVD heeft begrepen dat het voorliggende voorstel feitelijk 

een verfijning betreft van de in 2012 vastgestelde Regeling, in de zin dat dit beter voldoet aan 

de fiscale eisen, hetgeen de VVD verheugt.   

 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat nu met het voorliggende voorstel wordt gekomen 

omdat de Belastingdienst heeft aangegeven de in 2012 overeengekomen Regeling met 

betrekking tot het gebruik van de dienstauto’s niet te meer te willen continueren. Hun 

beleidsopvatting over de vorm van het te leveren bewijs is gewijzigd. Het verbod op 

privégebruik in combinatie met de verplichting om in de agenda van de gedeputeerde c.q. de 

CvdK het gebruik van de dienstauto op te tekenen, alsmede het vastleggen van bepaalde 

gegevens in het rittenboek, gelden niet langer als bewijs om aan te tonen dat de dienstauto’s 

alleen voor zakelijke doeleinden worden gebruikt en daarmee een bijtelling te voorkomen. Op 

grond daarvan moest worden gezocht naar een andere manier. Die is gevonden in het 

voorliggende voorstel.  

Spreker heeft geen duidelijkheid gekregen over de regelingen bij andere provincies, met 

uitzondering van Zuid-Holland die met taxi’s werkt.  
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Naar aanleiding van desbetreffende opmerkingen van de heren Meijer en de Kruijf, geeft 

spreker in overweging de informatie over de regelingen bij andere provincies via de eigen 

fracties in die provincies op te vragen. Zoals gezegd, is het de provincie Utrecht in formele 

zin niet gelukt de Regeling bij andere provincies te verkrijgen. Hij heeft de indruk dat de 

provincie Utrecht op dit vlak echt heel transparant is in vergelijking met andere provincies.    

De voorzitter memoreert dat hierover vorig jaar in Elsevier ook een uitgebreid artikel heeft 

gestaan. Wellicht kan dat ook als bron worden gebruikt. 

De heer Meijer meent dat voornoemd artikel met name over gemeentebesturen ging. 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat het artikel met name betrekking had op de kosten 

ervan en minder op hoe de Regeling was ingestoken.  

Spreker vervolgt dat de reden, dat de Belastingdienst dit heeft aangekaart, is dat ernaar wordt 

gestreefd een en ander veel meer gelijk te trekken; in het verleden werd dit per gebied 

geregeld. Spreker sluit niet uit dat alle provincies ongeveer zullen gaan uitkomen bij de 

regeling van de provincie Utrecht, dan wel de regeling van Zuid-Holland.  

In de dienstauto kan worden gewerkt, hetgeen ook gebeurt. Er rijden ambtenaren mee in de 

dienstauto.  

De directeuren maakten al gebruik van de dienstauto’s. Dat is thans in de Regeling 

geformaliseerd.  

In de voorliggende Regeling is het fiscale gegeven i.c. de 500 km als ijkpunt genomen, omdat 

het daarmee voor de provincie eenvoudiger wordt.  

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Dercksen, licht spreker toe dat 

het voorliggende voorstel tot stand is gekomen op basis van het overleg met de Inspecteur van 

de Belastingdienst. Met de 500 km wordt het probleem van een omrit of het onderweg 

uitstappen opgelost. Het gaat er niet om dat de CvdK en GS privé willen kunnen rijden met de 

dienstauto, maar om een zo efficiënt mogelijke rit.   

De heer De Kruijf verzoekt om twee schriftelijke voorbeelden, op basis waarvan hij aan zijn 

fractie duidelijk kan maken dat het vanuit provinciaal belang gezien verstandig is om de 500 

km in de Regeling te houden.  

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat juist hiervoor is gekozen, omdat de 500 km voor 

iedereen in Nederland geldt die een auto beschikbaar gesteld heeft gekregen vanuit het werk. 

In zijn visie is dat makkelijker uit te leggen dan op basis van voorbeelden.  

De heer De Kruijf merkt op dat, ten aanzien van de 500 km, een relatie is gelegd met het 

belang van de dienst. Spreker heeft behoefte aan een voorbeeld waarin volstrekt helder is hoe 

het werkt. Verzocht wordt dat op schrift te doen toekomen. 

Gedeputeerde Van Lunteren is daar geen voorstander van omdat het werkbaar moet blijven en 

een voorbeeld snel leidt tot veralgemenisering. Spreker biedt aan een en ander mondeling in 

de fractie te komen toelichten.  

De heer De Kruijf verwacht dat een nadere mondelinge toelichting in zijn fractie een 

herhaling van zetten zal zijn, hetgeen hij niet zinvol acht. Spreker kondigt aan dat de PvdA 

hierop zal terugkomen in de statenvergadering.  

 

De voorzitter rondt de discussie af, met de conclusie dat dit onderwerp nader terugkomt in de 

statenvergadering.  

 

12. Statenbrief QuickScan evaluatie doeltreffendheid subsidieregeling 

De voorzitter licht toe dat, alhoewel deze brief ter kennisneming is aangeboden, toch is 

voorzien in een korte bespreking, aangezien dit voortborduurt op het traject dat met de 

Subcommissie XL is doorlopen.  
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In verband met de afwezigheid van de woordvoerder van de SP, verzoekt de heer Meijer of dit 

onderwerp kan worden geagendeerd voor de volgende vergadering.  

De voorzitter geeft aan dat het onderwerp thans als bespreekpunt is geagendeerd. Een fractie 

kiest er zelf voor wie ter vergadering aanwezig is. Die persoon is in principe dan ook degene, 

die de vragen zou moeten stellen over de geagendeerde punten. Zij wijst op de mogelijkheid 

van schriftelijke vragen en onderschrijft de desbetreffende opmerking van de heer Meijer dat 

hierop eventueel ook altijd in de rondvraag van de volgende vergadering kan worden 

teruggekomen. 

 

Mevrouw Vlam memoreert dat aan de tot standkoming een uitgereid proces vooraf is gegaan. 

Het verheugt de VVD dat er thans een toetsingskader ligt dat voor onderhanden subsidies en 

subsidieaanvragen kan worden gebruikt. Het instrument biedt de aanvrager ook de 

mogelijkheid te toetsen hoe kansrijk een aanvraag is. Duidelijk moge zijn dat subsidie geen 

doel op zich is; het moet wel ergens toe dienen.  

 

De heer IJssennagger krijgt het gevoel dat de materie de provincie enigszins begint te 

ontglippen. Het wordt erg abstract en ook moeilijk voor subsidieaanvragers om te 

doorgronden aan welke eisen moet worden voldaan. Dit komt in de visie van de PVV omdat 

de provincie niet alleen vooraf maar ook achteraf criteria wil gaan vaststellen om te 

beoordelen of een subsidie doeltreffend is geweest. De PVV kan zich voorstellen dat het doel 

direct bij het vaststellen van de subsidie worden geformuleerd, zodat ook voor de 

subsidieverkrijger helder is waaraan moet worden voldaan. Indien het doel en de eisen 

waaraan moet worden voldaan niet van tevoren kunnen worden geformuleerd, dient wellicht 

de vraag te worden gesteld of de provincie de desbetreffende subsidie wel wil verstrekken.  

Uit de evaluatie citeert spreker:”Nederland moet eens in de zes jaar rapporteren over de staat 

van instandhouding van soorten en habitatten die in de Habitatrichtlijn of in de Vogelrichtlijn 

staan vermeld.” Dat wekt de indruk dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt.’ Indien de provincie 

zich moet verlaten op evaluaties van dit soort organisaties, dan heeft de PVV het gevoel dat 

de intentie waarmee ooit begonnen is met dit hele proces de provincie ontglipt.  

 

Mevrouw Boelhouwer geeft aan dat de quick scan helder maakt dat de diversiteit en de 

complexiteit van de werkelijkheid niet altijd eenvoudig in simpele regels is te vertalen. 

GroenLinks denkt dat het goed is dit proces verder te doorlopen. In het voorstel staat dat er 

een ambtelijke werkgroep aan de slag gaat; die zal rapporteren op het moment dat er wat te 

melden valt. Dat vindt GroenLinks te vrijblijvend geformuleerd zeker in vergelijking met een 

aantal protocollen en voorstellen op de agenda. De ambtelijke werkgroep gaat antwoord 

geven op de vraag in hoeverre subsidies doeltreffend zijn. Geïnformeerd wordt wanneer de 

commissie daarover iets gerapporteerd krijgt.  

 

De heer Hoefnagels vestigt, in aanvulling op het betoog van GroenLinks, de aandacht op de 

rol van PS hierin. In de statenbrief staat dat de ambtelijke werkgroep aan de slag gaat met de 

aanbeveling; D66 gaat er vanuit dat zij aan de slag gaat met alle aanbevelingen. D66 acht een 

terugkoppeling daarvan gewenst. De vraag is of dit moet gebeuren in de Subcommissie XL of 

breder, gezien de vragen die partijen af en toe hebben bij onderwerpen die in commissies en 

subcommissies worden gesteld.  

Dit onderwerp is van dien aard dat D66 eraan hecht hierover een keer in BEM met 

uitnodiging van alle vakcommissies van gedachten te wisselen. De nieuwe Staten lijken D66 

bij uitstek het moment om hierover een sessie te beleggen, zodat alle statenleden op eenzelfde 

niveau komen met betrekking tot hoe o.a. subsidies en garantstellingen binnen de provincie 

worden georganiseerd.  



 16 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS zich aansluit bij het betoog van D66.  

Er zijn incidentele en structurele subsidies. De incidentele subsidies zijn eenmalig. Met 

structurele subsidies wordt veelal ook rekening gehouden in begrotingen. Geïnformeerd wordt 

hoe wordt omgegaan met structurele subsidies, in de zin dat het signaal naar de ontvanger 

gaat dat via de quick scan is geconstateerd dat het goed gaat en de subsidie wordt afgebouwd.  

 

De heer Van Wikselaar merkt op dat al veel vragen zijn gesteld. De SGP pleit ervoor dit 

traject over een jaar met de accountant te evalueren, om na te gaan of met de gekozen aanpak 

meer grip is verkregen op de subsidies.   

 

Gedeputeerde Van Lunteren geeft de Staten, gelet op de opmerkingen die thans naar voren 

worden gebracht, in overweging om een werkgroep te formeren die samen met de ambtelijke 

organisatie optrekt en in deze een vinger aan de pols houdt. Er zou een evaluatiemoment 

kunnen worden afgesproken, na bv. 2 jaar, om te bepalen of er voldoende vertrouwen is om 

wat meer afstand te nemen van dit onderwerp. Uiteraard wordt elke subsidie die wordt 

verstrekt besproken  in de desbetreffende vakcommissie, omdat daar verantwoording wordt 

afgelegd voor het beleid. Dat gebeurt nu ook al.  

Met betrekking tot de vraag over de structurele subsidies, licht spreker toe dat in iedere 

subsidiebeschikking de zinsnede wordt opgenomen, dat er rekening dient te worden gehouden 

met het feit dat bij Collegewisselingen structurele subsidies tegen het licht kunnen worden 

gehouden. Dat beschermt nog niet 100%, maar biedt meer mogelijkheid om tot versnelde 

afbouw te komen als een nieuwe College daartoe mocht besluiten.  

 

De voorzitter sluit de discussie af met de wens dat in de volgende statenperiode hierover een 

sessie wordt belegd en vervolgens de vinger aan de pols wordt gehouden door middel van een 

werkgroep uit de Staten met ambtelijke ondersteuning.  

 

13. Statenbrief advies commissie Verdiepende verkenning bestuurlijke toekomst Gooi en 

Vechtstreek 

De voorzitter memoreert dat dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de VVD.  

 

De heer Germs merkt op dat in het kader van de decentralisaties naar gemeenten sprake was 

van een opbloeiende samenwerking tussen Wijde Meren, Weesp en Stichtse Vecht. De teneur 

in het rapport van Noord-Holland is dat Wijde Meren en Weesp moeten gaan samenwerken 

met Hilversum. De VVD betreurt dit. Geïnformeerd wordt of GS mogelijkheden zien om de 

samenwerking die op gang kwam tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijde Meren op een of 

andere manier te ondersteunen.  

 

De heer IJssennagger zet uiteen dat de PVV er over het algemeen voorstander van is dat 

herindelingen van onderaf plaatsvinden. Dat geldt eveneens voor samenwerkingsvormen. Van 

bovenaf zou alleen moeten worden gestuurd op het ontstaan van samenwerkingsvormen, die 

later een logische herindeling tot gevolg hebben. Het verminderen van het aantal gemeenten is 

een proces dat al in gang is gezet en de PVV ziet geen enkele reden om aan te nemen dat dit 

proces zal stoppen. Dat is ook zichtbaar bij de BEL-gemeenten; eerst een samenwerking dat 

langzamerhand richting fusie gaat.  

Er zijn vele samenwerkingsverbanden. Het is een soort netwerk geworden met allerlei andere 

gemeenten. Door al die samenwerkingsverbanden is ook zichtbaar dat er, op het moment dat 

er zou worden gefuseerd, keuzes moeten worden gemaakt en samenwerkingsverbanden 

moeten worden ontbonden. De PVV pleit ervoor, dat daar waar naar samenwerken wordt 
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gekeken, ook wordt bekeken of dit op den duur tot een logische herindeling leidt. Dat zou in 

de visie van de PVV een van de leidraden moeten zijn die de provincie moet hanteren.  

 

Mevrouw Boelhouwer geeft aan dat GS Noord-Holland in november een besluit nemen. GS 

Utrecht hebben een zienswijze ingediend. Geïnformeerd welke rol GS Utrecht nu nog voor 

zichzelf weggelegd zien.  

 

De heer Hoefnagels informeert in hoeverre GS overleg hebben gevoerd met GS Noord-

Holland en of Noord-Holland begrip heeft voor het Utrechtse standpunt met betrekking tot 

Stichtse Vecht. Geïnformeerd wordt of er al zicht is hoe Noord-Holland daarmee omgaat.   

In de Statenbrief (onderaan blz. 2) staat: ”Er is draagvlak voor de herindelingprocedure 

Bussum, Naarden, Muiden. Daarentegen zal op basis van de eerdere reacties weinig steun zijn 

voor het advieselement dat de intensieve, niet vrijblijvende, samenwerking een opmaat vormt 

voor een mogelijke fusie binnen afzienbare termijn.” Er is draagvlak voor de herindeling, 

maar niet voor de fusie. D66 begrijpt deze zinsnede niet; wellicht is er iets weggevallen. 

Verzocht wordt om een nadere toelichting.  

Tot slot merkt spreker op dat de adviezen in lijn zijn met het Coalitieakkoord, maar gezien de 

decentralisaties zou de komende jaren een andere insteek wenselijk kunnen worden.  

 

Mevrouw Maasdam merkt op dat de ervaring met de samenwerking van Stichtse Vecht 

rondom de transities tot nu toe goed is. De decentralisaties komen eraan. Het CDA sluit zich 

aan bij het betoog van GroenLinks.  

 

De heer Schaddelee deelt mede dat de ChristenUnie de zienswijze van GS ondersteunen. 

Geïnformeerd wordt naar de invloed van allerlei ‘territoriale driften’. De ChristenUnie kan 

zich niet voorstellen dat een gemeente als Stichtse Vecht met Maarssen, dat pal tegen Utrecht 

aanligt, overgaat naar Noord-Holland.  

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS zich het laatste ook niet kan voorstellen.  

Spreekster deelt mede dat de laatste stand van zaken is, dat Wijde Meren zich uit het 

samenwerkingsverband heeft teruggetrokken en zich nu richt op Hilversum. Het is spreekster 

bekend dat Weesp zeer teleurgesteld is.  

50PLUS sluit zich aan bij de vraag van D66 over het overleg tussen de Colleges van Utrecht 

en Noord-Holland.  

Persoonlijk kan spreekster zich niet aan de indruk onttrekken dat vanuit de provinciale 

organisatie van Noord-Holland veel druk is uitgeoefend op Wijde Meren om zich uit het 

samenwerkingsverband terug te trekken en zich te richten op Hilversum.  

Ook de teleurstelling in Stichtse Vecht is groot. Op zowel bestuurlijk- als ambtelijk niveau is 

veel tijd en energie ingestoken in de samenwerking. Een en ander heeft met name op de 

ambtelijke organisatie veel impact gehad, waarvoor 50PLUS aandacht vraagt.   

 

De heer Van Wikselaar deelt mede dat de SGP geen aanvullende vragen heeft.  

 

Gedeputeerde Pennarts geeft aan dat 50PLUS de sentimenten in de Stichtese Vecht goed heeft 

verwoord.  

Uit onderzoek is gebleken dat de Gooi & Vechtstreek een bestuurlijk verwaarloosd gebied is. 

Er is te weinig geïnvesteerd in samenwerking tussen gemeenten onderling en erkend dat er 

soms wantrouwen heerste tussen gemeenten onderling. Uiteindelijk heeft de provincie Noord-

Holland gemeend door te moeten pakken en een visie neergelegd over hoe zij de bestuurlijke 

ontwikkeling van de Gooi & Vechtstreek ziet. Daarin is een paar combinaties genoemd, t.w. 
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de Blaricum, Eemnes, Laren combinatie met Huizen; Muiden, Naarden, Bussum combinatie. 

Resteert de samenwerking Weesp, Wijde Meren en Stichtse Vecht. Vanaf het begin hebben 

GS Utrecht aan de provincie Noord-Holland helder gemaakt dat het onbespreekbaar is dat 

deze beweging richting samenwerking zou resulteren in een fusie. Mogelijk dat dit standpunt 

heeft geresulteerd in enige druk op Wijde Meren om de samenwerking met Hilversum te 

zoeken; voor Weesp ligt dat anders.   

Enkele jaren geleden is besloten te bekijken op welke onderwerpen Stichtse Vecht, Wijde 

Meren en Weesp zouden kunnen samenwerken. Weesp heeft nog een bouwopgave; Stichtse 

Vecht heeft o.a. veel kennis op het gebied van ontwikkelen van locaties, zodat de gemeenten 

elkaar mooi complementair zouden kunnen bedienen. Zo is die samenwerking tot stand 

gekomen. De provincie Utrecht heeft daarop positief gereageerd. Daarbij zou de vraag kunnen 

worden gesteld of daarmee niet een beweging is ondersteund waarvan de provincie Utrecht in 

een later stadium last zou kunnen krijgen. Van belang in deze is te benadrukken dat de 

behoeften van gemeenten leading is. Zij bepalen met elkaar waar zij de meerwaarde zien; de 

provincies stellen zich in principe ondersteunend op. De provincie Utrecht heeft zelfs budget 

beschikbaar gesteld om de gemeenten in die samenwerking te faciliteren, waarbij, zoals 

gezegd, vanaf het begin helder is gemaakt dat een herindeling in die hoek richting de 

provincie Noord-Holland voor de provincie Utrecht onbespreekbaar is.   

Na de gemeenteraadsverkiezingen is er bij Wijde Meren een iets andere beweging ontstaan, 

waarbij de gemeente heeft aangegeven toch meer toekomst te zien in een samenwerking met 

Hilversum. Dat was een onaangename boodschap voor de overige twee samenwerkende 

gemeenten. Er waren zevenentwintig punten, waarin ze elkaar door middel van samenwerking 

wilden gaan versterken. Recent is besloten om toch door te gaan met de samenwerking op o.a. 

het Sociale Domein. Daarvoor wordt ook een soort uitvoeringsorganisatie in het leven roepen.  

Voor Noord-Holland betekent dit in feite dat, doordat Stichtse Vecht een Utrechtse gemeente 

blijft, voorgesorteerd wordt op een andere beweging. De voorbereidende bewegingen hebben 

de colleges van GS met elkaar gewisseld. Het besluit dat Noord-Holland hierover in 

november gaat nemen is nog niet met GS Utrecht gecommuniceerd. 

GS zullen de gevoelens die hier in de commissie naar voren zijn gebracht overbrengen.  

Met betrekking tot de vraag of GS mogelijkheden zien om de op gang komende 

samenwerking tussen de drie gemeenten te ondersteunen, memoreert spreekster dat de 

provincie Utrecht hiertoe zelfs een budget beschikbaar heeft gesteld. Dat is enigszins 

gebaseerd op een ad hoc inschatting, omdat er in dat kader geen actief beleid naar gemeenten 

toe is geformuleerd. Spreekster is van mening dat  hierover voor de volgende periode moet 

worden nagedacht. Hierbij gaat het niet om herindelingpolitiek maar om hoe de provincie 

Utrecht gemeenten kan ondersteunen met het oog op de opgaven die zij hebben voor de 

toekomst.  

Er wordt naar gestreefd om niet aan te sturen op samenwerkingsvormen die onlogische 

herindeling tot gevolg zouden kunnen hebben. Hierbij zij wel opgemerkt dat Utrecht een 

centrumprovincie is, waardoor provinciegrensoverschrijdende samenwerking meer aan de 

orde is. Zoals gezegd, zijn het de opgaven van gemeenten die in deze leading zijn. Het is niet 

altijd aan de provincie om daar een stokje voor te steken.  

De heer IJssennagger merkt op dat dit, indien dit niet wordt tegengewerkt, het risico met zich 

meebrengt dat de provincie straks wordt uitgekleed, omdat een gemeente in het geval van 

fusie kiest voor de andere provincie.  

Gedeputeerde Pennarts onderschrijft dat de PVV een scenario schetst waarmee een provincie 

als Utrecht, die begrensd wordt door allerlei andere regio’s, bij uitstek te maken heeft. 

Spreekster is echter van mening dat de provincie Utrecht wel een verhaal heeft als het gaat om 

de bestuurlijke samenwerking tussen de provincie en gemeenten. Met de economische 

trekkracht in deze regio heeft de provincie Utrecht een goede propositie. Op grond van het 
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risico dat door de PPV wordt aangekaard, staat spreekster op het standpunt dat voor de 

volgende statenperiode, in het kader van gemeenten, meer visie moet worden ontwikkeld over 

hoe de onderlinge- en regionale samenwerking zijn en op welke wijze de provincie de 

gemeenten daarin zou kunnen ondersteunen.  

Met betrekking tot de opmerking van D66 over de passage op blz. 2 onderaan, licht spreekster 

toe dat het om twee verschillende scenario’s gaat. Enerzijds de herindelingprocedure Bussum, 

Naarden, Muiden, waarvoor draagvlak is; anderzijds dat er geen draagvlak is voor een 

mogelijke fusie op termijn van Weesp, Wijde Meren en Stichtse Vecht.   

 

Mevrouw Hoek merkt op dat niet is gereageerd op haar opmerking in eerste termijn over de 

impact op de ambtelijke organisatie.  

 

De heer Hoefnagels vraagt zich, gezien de ontwikkelingen af, of het niet verloren moeite is 

dat Stichtse Vecht nu toch de samenwerking met Wijde Meren en Weesp aangaat en of het 

niet veel beter is zo snel mogelijk naar een ander samenwerkingverband op zoek te gaan, b.v. 

met Hilversum. Geïnformeerd wordt hoe dat zit met de toezicht op de Gemeenschappelijke 

Regelingen die de provincie ook nog heeft.  

 

Gedeputeerde Pennarts merkt op dat zij het lastig vindt die laatste vraag nu inhoudelijk te 

beantwoorden; desgewenst kan zij daarop later terugkomen. Het gaat niet om een 

voorgenomen fusie, maar om een beweging van Wijde Meren om een samenwerking aan te 

gaan met Hilversum. Het is niet ongebruikelijk dat gemeenten in verschillende 

samenwerkingsverbanden zitten. Dat speelt hier ook. De desbetreffende gemeenten hebben 

zelf de afweging gemaakt het pad, waar zij al met elkaar op waren gegaan, voor te zetten.  

 

Mevrouw Hoek voegt hieraan toe dat Stichtse Vecht geen keus had om de opgestarte 

samenwerking te verbreken, omdat per 1 januari a.s. aan de slag moet worden gegaan.  

 

De voorzitter sluit de discussie over dit onderwerp af.  

 

14. Statenbrieven en ingekomen stukken, die ter informatie worden aangeboden 

 

14.1 Statenbrief afwijzing van het WOB-verzoek van gedaagde partij ‘Sanitas Metingen 

en Inspectie BV 

 

15. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging van 

ieders komst en inbreng.   

 

 

 

 

 

 

 


