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2018BEM98 
TERMIJNAGENDA COMMISSIE BEM (Bestuur, Europa en Middelen)   
Vergadering 26 november 2018        Doorgehaald is aangeleverd voor de cie 
Bijgewerkt op: 8 november 2018      of reeds voldaan 
 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 
TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

26 november 2018 (PS 10 december 2018)  

 SB N.a.v. rapportage 
Integis & openbare 
samenvatting rapport 

Evaluatie Traineetraject 
(in U10 verband) 

 

  Jaarlijkse 
voortgangsrapportage 
huisvesting 
vergunninghouders 

 

    

4 februari 2019 (PS 18 februari 2019)  

    

    

    

 

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) 

Doorlopend 

Vijfheerenlanden: (PS 19-4-2017)  
GS zullen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden tijdig informeren over het 
provinciaal beleid en regelgeving als de provincie Utrecht de beoogde 
vestigingsprovincie wordt voor de nieuwe gemeente. 

Doorlopend 
 

Gedeputeerde zegt toe PS te te informeren over overkoepelend beleid wat betreft 
Participatie (BEM 2/7/2018 - SV Kadernota 2019-2022) 

Najaar 2018 

 

Bestuur (dhr. Van Beek/ dhr. D. Straat) 

GS zegt toe cie te informeren over de afloop aansprakelijkheidsstelling inzake 
Paushuize versus Gemeente Utrecht, of zoveel eerder bij complicaties. (BEM 16-04-
2018, SB Risico’s Paushuize) 

Tzt 

GS zegt toe de Staten te informeren middels Memo over situatie Van Braam 
Houckgeestkazerne Doorn en de mogelijkheden/scenario’s die voorliggen (BEM 16-
04-2018, Rondvraag) 

ZSM 
 
 

 

Bestuur (dhr. P. van den Berg) 

GS zeggen toe een jaarlijkse rapportage aan PS te zenden, inzake vorderingen stand 
van zaken afstand tot de arbeidsmarkt. (PS 4/7/16 – Kadernota) 

Jaarlijks 

  

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

Commissaris zegt toe maatregelen te treffen mbt bewaken afhandeling moties Doorlopend 

Commissaris zegt toe met de Burgemeester in gesprek te gaan over het eenduidig 
handelen bij aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BEM 2 juli 2018, 
Kadernota) 

Doorlopend  

 

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

  

Middelen (dhr. D. Straat) 

Gedeputeerde zegt toe uit te zoeken welke informatie mbt de Jaarrekening aan PS 
aangeleverd kan worden (BEM 16 april 2018, SB Uitstel aanlevering 
verantwoordingsinformatie 2017) Doorgehaald, want behandeld in FAC 2/9 

ZSM 
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Gedeputeerde zegt toe te kijken naar de mogelijkheden om een overzichtdocument 
te maken met de afspraken en regels met betrekking tot de P&C-Cyclus documenten. 
(BEM 2 juli 2018, Kadernota) 

ZSM? 

 

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

Statenvoorstel zienswijze kadernota RUD 2018 (BEM 20/2/2017): Gedeputeerde zegt 
toe dat indien er stappen tot een samenwerking worden gezet tussen RUD en ODRU 
PS hiervan een overzicht mbt de risico’s ontvangt  

Doorlopend  

Statenvoorstel zienswijze kadernota RUD 2018 (BEM 20/2/2017): Gedeputeerde zegt 
toe de commissie te informeren over de ontwikkelingen rondom de mogelijke fusie 
RUD ODRU in 2020 

Doorlopend 

Toegezegd wordt informatie over de wijze waarop de procedure gelopen is voor een 
een tweede biomassacentrale (naast de huidige).  
(BEM 27 november 2017, Statenbrief Energiemaatregelen) 

Januari 2018 

Gedeputeerde zegt toe plannen Fauna beheereenheid ter kennisname naar PS te 
sturen, na de zomer (In samenspraak met de Commissie RGW). 

Najaar 2018 

Gedeputeerde zegt toe informatie over onderzoek naar de effecten van luchtwasser 
naar de commissie te sturen. (BEM 27 november 2017, Statenbrief 
Energiemaatregelen) 

Januari 2019 (JUP RUD) 

Gedeputeerde zegt n.a.v. de discussie over Van de Groep een Memo toe over de 
relatie tussen geuroverlast en gezondheidsrisico’s  

zsm 

  

Ericaterrein (Maasdam)  

Gedeputeerde zegt een Memo toe over de gang van zaken rondom de 
aansprakelijkheidsstelling m.b.t. het Ericaterrein, waarin vragen rondom Bibob en 
aansprakelijkheidsstelling worden beantwoord. 

Oktober 2018 

 

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

Gedeputeerde zegt toe de commissie te informeren over de vorderingen omtrent 
restauratie opgave Domtoren. (BEM 21-11-2016, Mededelingen) 

Doorlopend 

Gedeputeerde zegt toe PS uit te nodigen voor bijeenkomst over de verduurzaming 
van dat erfgoed. (BEM 22 januari 2018 – termijnagenda) 

2018 

Gedeputeerde zegt toe de cie te informeren/ de Staten hierover actief te informeren 
over mogelijke gevolgen, zoals genoemd problematiek in Noord-Holland (tw. De weg 
tussen A8 en A9), voor de provincie Utrecht. (BEM 27 november 2017, Statenbrief 
aanpassing UNESCO nominatiedossier) 

Tzt 

Gedeputeerde zal schriftelijk antwoord geven op de vraag of de gemeente 
Amersfoort garant staat voor de lening aan MOA 

zsm 

Gedeputeerde komt er bij de Cie op terug als er informatie te delen is over MOA 
(BEM 10 september 2018 Memo sluiting MOA 2018BEM73) 

zsm 

 

Organisatie (dhr. D. Straat) 

Gedeputeerde zegt toe Statenbrief Energiemaatregelen na te kijken op fouten en 
indien nodig gecorrigeerde versie toe te zenden 
(BEM 27 november 2017, Statenbrief Energiemaatregelen) Doorgehaald, want in juli 
2018 reeds aan voldaan. 

ZSM 

Gedeputeerde zegt toe de cie. de testresultaten van het raamfolie toe te zenden. 
(BEM 27 november 2017, Statenbrief Energiemaatregelen) Doorgehaald, want 
gepresenteerd tijdens informatiesessie d.d. 15 oktober jl. 

ZSM 

Gedeputeerde zegt toe na te gaan welke afspraken er zijn rondom Energiezuinig 
maken van Provinciehuis en de commissie hierover te informeren.  
(BEM 2 juli 2018, Nota kapitaalgoederen bedrijfvoering) 

15 oktober 

Gedeputeerde zegt toe cie te informeren over stand van zaken en daarbij een 
voorstel te doen over de borging in de organisatie van de informatieveiligheid en hoe 
hiermee om te gaan (SB informatieveiligheid, BEM 2/7/2018) 

December 2018 

Gedeputeerd zegt toe dat er een vorm van km-vergoeding fiets wordt meegenomen 
in discussie met het Georganiseerd Overleg (uit MME 18/6/2018) 

4 februari 2019 
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Netwerksamenwerking (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw) 

  

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

  

 

Rekenkamer rapport Voortgangsrapportage opvolging aanbevelingen 

Restauratie van rijksmonumenten (PS 9/7/18) Juni 2019 

  

 


