TERMIJNAGENDA COMMISSIE BEM (Bestuur, Europa en Middelen)
Vergadering 23 januari 2017
Bijgewerkt op: 17-1-2017
BIJZONDERHEDEN

TER KENNISNAME
PUNTEN

BESPREEKPUNTEN

23 januari 2017 (PS 6 februari 2017)
Memo rapportage
Vd Groep Bunschoten

PRESENTATIES &
WERKBEZOEKEN
23/1 18.30-19.15 uur
Presentatie
“uitwerking In
Verbinding”

20 februari 2017 (PS 13 maart 2017)
Halfjaarlijkse rapportage
Informatieveiligheid (incl
presentatie)
27 maart 2017 (PS 10 april 2017)
Notitie Verbonden
Partijen (stond 21 nov)
15 mei 2017 (PS 29 mei 2017)
19 juni 2017 (PS 3 juli 2017)
Jaarrekening
Kadernota
11 september 2017 (PS 25 september 2017)
Halfjaarlijkse rapportage
Informatieveiligheid
23 oktober 2017 (PS 6 november 2017)
Najaarsrapportage 2017
Begroting 2018
27 november 2017 (PS 11 december 2017)

Groslijst
ONDERWERP
IPO, Gedeputeerde Krol rapporteert aan de commissie over stava
Jaarverslag 2016 Awb-commissie wordt besproken met de AWB-cie
GS zeggen toe een jaarlijkse rapportage aan PS te zenden, inzake vorderingen
stand van zaken afstand tot de arbeidsmarkt. (PS 4/7/16 – Kadernota)
Strategische Agenda
ONDERWERP
Strategisch financieel instrumentarium

TERMIJN
Regulier
2017
Jaarlijks

TERMIJN
2016

TOEZEGGINGEN
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)
GS zeggen toe een reactie te geven op het breder behandelen van de motie
Benut de kennis van onze inwoners. (BEM 11/4/16 en BEM 20/6/16)
Bestuur (mw. mr.J. Verbeek-Nijhof)
GS zeggen toe een bijeenkomst te organiseren, waarin gesproken wordt met
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DATUM AFDOENING
Eind 2017
Bijeenkomst 28/11

28 november 2016

PS en GS over de invulling van Burgerparticipatie. (PS 4/7/16 – Kadernota)
Bestuur (dhr. drs. R.W. Krol)
GS zegt toe binnen het IPO de investering van het ABP Pensioenfonds in
kernwapenproductie te bespreken. (PS 6/6/16 en BEM 20/6/16)
Nav: is gebeurd, echter volgt er nog een inhoudelijke terugkoppeling
Bestuur en IBT (dhr. W.I.I. van Beek)

September 2016

Europa (mw. A.M.A. Pennarts)
Middelen (mw. mr. J. Verbeek-Nijhof)
Rapport Randstedelijke Rekenkamer over Verbonden Partijen: er wordt met
PS gesproken over hoe de kaderstellende rol beter kan worden vormgegeven
(BEM 7 september 2015)
Uitwerking “in verbinding” van medewerkers zal aan PS worden
teruggekoppeld (PS 2-11-2015)
Een jaar na invoering van het egalisatiereserve, wordt er een evalutie
gehouden. (PS 4/7/16 – Kadernota)
GS zeggen toe beter toe te zien op het tijdig aanleveren van stukken aan
Staten. (PS 4/7/16 – Kadernota)

VTH (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw)
Jaarplan VTH (MME 31-8-2015):
 Rapportage over de verplichtingen rond energiebesparingen
Kadernota 2016 (BEM 20/6/16)
GS zeggen toe inzage te geven in de handhavingstaken en de
financierbaarheid daarvan zo ook de activiteiten die worden ontwikkeld, GS
zegt toe dit middels een notitie te doen.
Indicatoren voor uitvoering VTH bij risicobedrijven nav rapport RRK (PS
4/7/16)
Gedeputeerde zegt toe het resultaat van het onderzoek van BK, evaluatie van
de grondsanering en bevindingen van het geohydrologisch model hetgeen
beoordeeld wordt door de RUD, toe te zenden
Gedeputeerde zegt toe de Staten middels een memo te informeren over de
stand van zaken Groene Handhaving (BEM 10-10-2016 - termijnagenda)

Uitvoering op afstand (PS 04-07-2016)
Gedeputeerde zegt toe Amendement20: Uitvoering op afstand over te
nemen. Rapport Randstedelijke Rekenkamer
Cultuur (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw)
Gedeputeerde zegt toe commissie te informeren over de Beelden van Jits
Bakker via een memo, waarin alle opties worden weergegeven. (PS 4/7/16 –
Motie vreemd Beelden Jits Bakker)
Gedeputeerde zegt toe de comissie te informeren met een memo over stand
van zaken religieus erfgoed, mits er extra zaken zijn die aandacht behoeven.
(BEM 10-10-2016, Termijnagenda)
Gedeputeerde zegt toe de commissie te informeren over de vorderingen
omtrent restauaritie opgave Domtoren. (BEM 21-11-2016, Mededelingen)
Organisatie (mw. mr. J. Verbeek-Nijhof)
Gedeputeerde zegt toe bij het uitwerken van het Beleidskader intergraal
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November 2016

Januari 2017
(was okt en nov)
September 2017

Doorlopend

Reeds gedaan in MME
(14/11/16)
Najaar 2016
Statenbrief handhaving
groene wetten
(2017BEM04)
Maart 2017
Zsm (verwachting cie
23/1)
Najaar 2016
Statenbrief handhaving
groene wetten
(2017BEM04)
November 2016

Januari 2017
(Najaar 2016)
Najaar 2016

Doorlopend

Memo volgt zsm

risicomanggement: rekening te houden met de risico’s bij
samenwerkingspartners. Daarnaast zegt gedeputeerde toe te kijken naar de
mogelijkheid om softcontrol in de risicoanalyse mee te nemen.
Netwerksamenwerking (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw)
Strategie (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw)

Subcommissie voor de Jaarrekening (mw. mr. J. Verbeek-Nijhof)
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)
Zodra er een online-tool beschikbaar is voor gebruik bij de jaarstukken, wordt
dit aan PS doorgegeven (BEM 12-10-2015)
Monitoring en planning worden meegenomen bij de vernieuwing van het
strategisch financieel instrumentarium (PS 2-11-2015)
Subcie betrekken bij formuleren indicatoren fiets + provinciebreed sowieso
verplicht met nieuwe BBV (GS-voorstel aan PS)

PS-datum + agendapunt
(portefeuillehouder)
8-12-2014
Herziening PRS/PRS (
09-02-2015
Aanpassing regelgeving
Waterschappen (JVN)
22-06-2015
Kadernota 2015 (MP)
22-06-2015
Kadernota 2015 (JVN)
22-06-2015
Kadernota 2015 (MP)
22-06-2015
Herijking vergader- en
besluitvormingsproces
(WvB)
02-11-2015
Begroting 2016
(JVN)

Medio 2016
Subcommissie
Juni 2017 presentatie
aan de Subcommissie
volgt bij de Jaarrekening
Subcommissie
gedurende 2016
p.m.

OPENSTAANDE MOTIES (EN AMENDEMENTEN)
Onderwerp motie/ amendement

Afwikkeling/deadline

Motie33: Duurzame energie begint bij jezelf

1-1-2016

Motie4: Democratische waterschappen betekent geen
geborgde zetels

p.m.

Motie36a: De provincie is van de inwoners

p.m.

Motie46: Zuiniger provinciehuis

Voorjaar 2017
(Was najaar 2016)
2016

Motie50: Burgerparticipatie
Amendement 07A: agendering zonder last of
ruggenspraak, voor alle Statenleden

p.m.

Motie69: Dividend Vitens

Voorjaar 2017,
terugkoppeling
middels statenbrief
(BEM 30/5/16)
2016

06-06-2016
Europastrategie (MP)
13-06-2016
Jaarrekening 2015 (JVN)

Motie29: Geen genade voor Foute diesels

04-07-2016
Kadernota 2016 (MP)

Motie 44: Cultuur voor ieder kind met
Jeugdcultuurfonds (35.000 extra pj ter ondersteuning
en voor max 4jr)

Motie18: GS moet PS beter in staat stellen te
controleren en bij te sturen
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Opgepakt door Subcie
vd Jaarrekening terug
koppeling volgt zsm
(was 10-10-2016)
Eind 2016

04-07-2016
Kadernota 2016 (MP)
04-07-2016
Kadernota 2016 (JVN)

31-10-2016
Programmabegroting 2017
(JVN)
31-10-2016
Programmabegroting 2017
(BK/MP)

Motie54: Steun voor Nationaal Monument Kamp
Amersfoort (ln geval van concrete financiële plannen
deze betrekken bij Begroting 2017)
Motie56: Egalisatiereserve provinciefonds (GS dient te
melden indien er geld toegevoegd of onttrokken
wordt aan de egalisatiereserve en mag niet meer dan
5 milj bevatten)

Begroting 2017

Motie77: Controle volgens Duisenberg van Meenen –
methode. (Subcie te benutten voor de controle
begroting en jaarrekening)
Motie85: Veldwachters. (Haast maken met
openstellingstoeslag en of er meer groene handhavers
nodig zijn en de kosten daarbij) (lid 1 RGW – lid 2
BEM)

Subcie, Begroting en
Jaarrekening
Juli 2017
Statenbrief
handhaving groene
wetten (2017BEM04)
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Doorlopend

