
Vergadering
Definitieve agenda

Vergadering van Commissie Bestuur, Europa en Middelen

Datum: 21-11-2016 19:30 uur

Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. H.J. Keller en Dhr. H. IJssennagger
Griffier: Mw. M.L. Engelsman

1 Opening en algemeen (tijdsbesteding 19.30-20.00 uur) 

Locatie: Commissiekamer

1.
1

Opening 

1.
2

Vaststellen agenda 
Vaststellen 

1.
3

Mededelingen 

• Stand van zaken IPO ( dhr. Krol)

1.
4

Verslag Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 10 oktober 2016 
(2016BEM100) 
Vaststellen 

Behandelend ambtenaar: Mw. E. IJsbrandij tel. 06-21844439

1

1.
5

Rondvraag 

Tot op heden nog geen rondvraag ontvangen.

1.
6

Termijnagenda (2016BEM101) 
Ter kennisname 

Behandelend ambtenaar: Mw. ML. Engelsman tel. 030-2582351 

2 Middelen en organisatie (tijdsbesteding 20.00-21.00 uur) 

2.
1

Statenvoorstel Vaststelling van de wijziging van de Precariobelasting- en 
legesverordening provincie Utrecht 92016BEM103) 
Ter bespreking 

Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof
Behandelend ambtenaar: Mw. R. Bosschermüller tel. 030-2582028

1

2. Statenvoorstel Treasurystatuut (2016BEM106) 2



2 Ter bespreking 

Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof
Behandelend ambtenaar: Dhr. S. van Aken tel. 06-21124682

2.
3

Statenvoorstel verordening interne zaken (2016BEM105) 
Ter bespreking 

Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof
Behandelend ambtenaar: Dhr. S. van Aken tel. 06-21124682

1

3 Cultuur (tijdsbesteding 21.00- 21.30 uur) 

3.
1

Statenbrief Rapportage Agenda Utrecht Verhaalt (2016BEM91) 
Ter bespreking 

Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw
Behandelend ambtenaar: Mw. G. Wachter tel. 030-2582739 

Zie bijlage voor de link van een kort film behorende bij de rapportage Utrecht Verhaalt. 

Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 

VVD en CDA: 
Utrecht verhaalt heeft als doel gehad musea, landgoederen, cultuur- en 
natuurhistorische centra met elkaar te verbinden. De verbinding is bereikt. Resultaten 
als UtrechtAltijd.nl en filmpjes van RTV Utrecht zijn hier voorbeelden van. De vraag is 
echter: hoe nu verder?

Na verbinden is het nu ook tijd om te verzilveren. Laten we al het werk dat nu ligt 
ongeroerd of bouwen we verder om de provincie Utrecht en haar historisch erfgoed 
aan de man te brengen in binnen- en buitenland? Welke stappen zullen nodig zijn en 
hoe behalen we de doelen die nog niet zijn bereikt (zoals het aantal bezoekers op de 
website en youtube kanalen)? Hoe zorgen we - om zo cultureel ondernemerschap te 
stimuleren - voor een verhoging van recreanten uit binnen- en buitenland die bewust 
onze parels in Utrecht willen bezoeken? En hoe kunnen we aanhaken bij populaire 
toeristische plaatsen die nu een te grote toestroom van toeristen heeft (zie bv 
Amsterdam) en deze toestroom door wil zetten naar de rest van Nederland? 

Kortom, er zijn nog de nodige stappen te maken om het historische erfgoed in de 
provincie Utrecht te verbinden, versnellen en verzilveren. Daarom wil de VVD samen 
met het CDA Utrecht Verhaalt voor de komende BEM vergadering agenderen.

3

4 Bestuur (tijdsbesteding 21.30-22.15 uur) 

4.
1

Statenbrief Garantstelling Nationaal Hockey Centrum (2016BEM99) 
Ter bespreking 

Portefeuillehouder: Dhr. Van den Berg
Behandelend ambtenaar: Dhr. A. Hulshof tel. 030-2583586 

Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. 

SGP:
De reden dat we opwaarderen is de motie die in 2012 door de Staten is aangenomen 
is en waarin expliciet is opgenomen dat er een prikkel moet zijn voor het Nationaal 

2



Hockey Centrum om blijvend te doen aan sponsorwerving. Waarom lezen we daar nu 
niets van? Plus: we willen dus bespreken dat de termijn uitgebreid is naar 15 jaar.

4.
2

Statenbrief Voortgangsrapportage taakstelling huisvesting vergunninghouders eerste 
helft 2016 (2016BEM107) 
Ter bespreking 

Portefeuillehouder: Dhr. Van den Berg
Behandelend ambtenaar: Mw. K. Betten tel. 030-2583810 

Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt. 

GroenLinks: 
GroenLinks is van mening dat de gepresenteerde overzichten tot puzzelen leiden, dat 
zouden we graag helderder zien. Inhoudelijk, de slotparagraaf geeft aan of suggereert 
dat GS tevreden is over de invulling van de rol van de provincie ("de IBT brieven 
sporen aan tot actie"). GroenLinks wil van GS weten welke concrete plannen en 
initiatieven er zijn binnen gemeenten en hoe GS haar rol invult deze verder te brengen, 
behalve participeren in overleggen en meepraten. 

SP: 
Vanwege de volgende punten;
1. In hoeverre is de bestaande krapte op de sociale woningmarkt oorzaak van de 
steeds groter wordende achterstanden van gemeenten bij het huisvesten van 
vergunninghouders?
2. Wat gaat de provincie hieraan doen, ook gezien de bevindingen van de BOB wonen. 
Hierin hebben veel gemeenten toegegeven dat ze problemen hebben met het 
realiseren van voldoende sociale woningbouw. 
3. Is het zinvol om het IBT (interbestuurlijk toezicht) minder sober te maken?
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5 Ter informatie 

5.
1

Statenbrief Septembercirculaire provinciefonds 2016 (2016BEM104) 
Ter informatie 

Portefeuillehouder: Mw. Verbeek-Nijhof
Behandelend ambtenaar: Dhr. C.A.B. Kooijman tel. 030-2582453

1

5.
2

Memo GS gedeputeerde Pennarts betreffende stavaza Vd Groep en Zn. bv in 
Bunschoten (2016BEM102) 
Ter informatie 

Portefeuillehouder: Mw. Pennarts-Pouw
Behandelend ambtenaar: Mw. H. Mertens tel. 030-2582484

1

6 Sluiting (22.15 uur) 

De stukken liggen ter inzage bij de receptie van de provincie Utrecht
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