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TERMIJNAGENDA COMMISSIE BEM (Bestuur, Europa en Middelen) 

Vergadering 30 mei 2016   Bijgewerkt op: 25 mei 2016 

Versie 

BIJZONDERHEDEN 
BESPREEKPUNTEN 

TER KENNISNAME 

PUNTEN 

PRESENTATIES & 

WERKBEZOEKEN 

30 mei 2016 (PS 6 juni 2016) 

 Jaarrekening 2015   

 Notitie voortgang 

huisvesting 

vergunninghouders 

  

 Europastrategie Regio 

Randstad 

  

 Vluchtelingenvraagstuk   

20 juni 2016 (PS 4 juli 2016) 

 Kadernota 2016   

 Randstedelijk 

Rekenkamer onderzoek 

ppdrachtgeverschap 

Brzo-omgevingsdiensten 

 20-06, 18-19 u  

Bijeenkomst 

Netwerken 

5 september 2016 (PS 19 september 2016) 

 Randstedelijk 

Rekenkamer onderzoek 

Informatieveiligheid 

Halfjaarlijkse 

rapportage DVO - RUD 

en ODNZKG 

 

10 oktober 2016 (PS 31 oktober 2016) 

 Najaarsrapportage 2016  Memo rapportage  

Vd Groep Bunschoten 

 

 Begroting 2017   

21 november 2016 (PS 12 december 2016) 

    

 

GROSLIJST 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 

TER 

KENNISNAME 

PUNTEN 

PRESENTATIES & 

WERKBEZOEKEN 

    

 

EVALUATIEKALENDER 

ONDERWERP TERMIJN 

  

 

TOEZEGGINGEN DATUM 

AFDOENING 

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

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

gesprek blijft over bestuurskracht (PS 22-6-2015) 

Voorjaar 2016 

Bestuur (Mw. mr. Verbeek-Nijhof) 

GS zeggen toe een reactie te geven op het breeder behandelen van de motie 

Benut de kennis van onze inwoners. (BEM 11/4/16) 

 

30 mei 2016 

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

Vluchtelingenproblematiek (BEM 7 september 2015 en PS 2-11-2015) 

 Landelijk vragen of bij verdelingsvraagstukken rekening kan worden 

gehouden met krimpregio’s  
 Gedeputeerde zegt toe met voorstel naar Staten te komen 

(woordvoerdersoverleg 14 maart 2016) 

 

7-3-2016 

 

30-05-2016 

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

Waarstaatjeprovincie: er wordt een gesprek gepland  tussen GS en PS over 

welke info wenselijk is en welke systeem daarvoor geschikt is (BEM 7 

september 2015) 

4
e
 kwartaal 2015 

20 juni 2016 
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GS zal de benoemingsprocedure AWB-adviescommissie nader beschouwen 

(BEM 12-10-2015) 

20 juni 2016 

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

Via de Werkgroep Europa worden PS op de hoogte gehouden over de 

ontwikkelingen bij AIR, mede i.r.t. het Nederlands voorzitterschap (PS 2-11-

2015) 

Eerst volgende 

werkgroep Europa, 13 

juni 2016 

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

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. (portefeuille PvdBerg) 

Memo BEM 18-1-2016 

Tourstart (BEM 11 mei 2015): Rapportage economische effecten Tourstart Voorjaar 2016 

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 

Rapport Randstedelijke Rekenkamer over Verbonden Partijen: er wordt met 

PS gesproken over hoe de kaderstellende rol beter kan worden vormgegeven 

(BEM 7 september 2015) 

Medio 2016 

Zodra er een online-tool beschikbaar is voor gebruik bij de jaarstukken, wordt 

dit aan PS doorgegeven (BEM 12-10-2015) 

Medio 2016 

Begroting 2016 (BEM 12-10-2015 en PS 2-11-2015): 

 Via de Subcommissie een voorstel voor verdere digitalisering 

van de begroting en de mate van gedetailleerdheid 

 

Met Subcommissie 

Monitoring en planning worden meegenomen bij de vernieuwing van het 

strategisch financieel instrumentarium (PS 2-11-2015) 

2016 

Uitwerking “in verbinding” van medewerkers zal aan PS worden 

teruggekoppeld (PS 2-11-2015) 

1
e
 kwartaal 2016 

GS zegt toe commissie nader te informeren, zodra meer bekend is over 

Amersfoortse onderzoek inzake financieel toezicht (BEM 18-01-2016) 

20 juni 2016 

GS zeggen toe bijeenkomst te organiseren mbt Effectief netwerken (BEM 18-

01-2016) 

20 juni 2016 

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/ 

BEM 7 maart 2016 memo toegezegd) 

p.m. 

Gedeputeerde komt terug op de afweging om al dan niet door te gaan met 

verdere aansprakelijkheidsstellingen (BEM 7 september 2015) 

23-11-2015 

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

Het functioneren van de dienstverleningsovereenkomsten zal meegenomen 

worden in de evaluatie van de RUD die op enig moment plaats zal vinden 

(MME 19 november 2012) 

Medio 2016/ 

Jaarstukken RUD 

Jaarplan VTH (MME 31-8-2015): 

 Rapportage over de verplichtingen rond energiebesparingen 

 

April 2016  

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

Erfgoedparels (MME 31-8-2015 en PS 21-9-2015): 

 GS zullen onderzoeken of de provincie een rol kan spelen bij de 

herbestemming van Rijksmonumenten 

 

 

1
e
 helft 2016  

De commissie zal nader geinformeerd worden over de afbouw van de 

schuldenlast van Stichting Kasteel Amerongen (PS 7-1-2015) 

2
e
 kwartaal 2016 

Gedeputeerde zegt toe de commissie te informeren over stand van zaken Kamp 

Amersfoort (financiering door gemeenten Leusden en Amersfoort)  

p.m. 

GS zeggen toe stand van zaken mbt Stichting Kasteel Amerongen toe te 

lichten in de commissie 

30 mei 2016 

GS brengen de loonkosten van de culturele instelingen in kaart Zomer 2016 

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

  

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

GS zeggen toe na te gaan op welke wijze PS betrokken kunnen worden bij 

onderdelen van het strategisch kader (BEM 18-1-2016) 

Voorjaar 2016 

 

 

DOORLOPENDE TOEZEGGINGEN  

  

 

 

 

OPENSTAANDE MOTIES (EN AMENDEMENTEN) 

PS-datum Onderwerp Afwikkeling/deadline 

4-2-2013 PRS Motie 11 Agrarische cultuurlandschappen op de 

Utrechtse Heuvelrug 

Meegenomen in Cultuurnota 

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

11-12-2014 Kerkrestauratie 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 Bijeenkomst geweest 12 mei jl 

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

Statenleden 

p.m. 

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

2-11-2015 Dividend Vitens p.m. 

1-2-2016 Betrek gemeenten bij hun eigen toekomst p.m. 

21-03-2016 Amendement06: cultuur toeristisch themajaar De Stiil 

2017 

zsm 

   


