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Bijlage 2006BEM15

Geactualiseerde lijst van toezeggingen en actiepunten Commissie Bestuur en Middelen
bijgewerkt t/m de vergadering van 27 februari 2006.

1. De verschillende voorstellen op het gebied van handhavingsstrategie worden teruggenomen en
opnieuw in een integrale vorm aan de commissie voorgelegd, waarbij nadrukkelijk de politieke
relevantie bepalend is voor de wijze van agendering.

Wordt  geagendeerd voor de vergadering 20 maart  2006

2. Een jaarlijkse evaluatie van het actief grondbeleid wordt toegezegd, alsmede een halfjaarlijkse
tussenrapportage van grote aankopen. (wordt meegenomen bij de Voorjaarsnota).

3. Uitwerking Organisatie in Ontwikkeling.

Wordt geagendeeerd voor de vergadering van 24 april 2006

4. De halfjaarrapportage zal in het vervolg eerder worden uitgebracht. In elk geval niet gelijktijdig
met de programmabegroting.

5. Informatie zal worden verstrekt over de voorfinanciering m.b.t. de monumentenzorg.

6. Het programma van eisen voor de nieuwe huisvesting wordt voor de Staten geagendeerd medio
2006.

7. De commissie wordt geinformeerd over de gevolgde procedure en communicatie in het kader van
de ontwikkeling van de concept-ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de NV Utrecht.
Wordt geagendeeerd voor de vergadering van 27 maart 2006 bij de commissie REG, de
commissieleden van BEM en IME zullen hiervoor worden uitgenodigd.

8. Notitie Samenwerkingsverbanden
Wordt geagendeeerd voor de vergadering van 20 maart 2006

9. Gedeputeerde Lokker zegt toe dat in GS zal worden gesproken over de wijze van communicatie
met de burger over onderdelen van het project Hart van de Heuvelrug in relatie tot het geheel. De
commssie zal over de uitkomsten nader worden geinformeerd.

10. Gedeputeerde Lokker zegt toe dat voor de eerstvolgende vergadering van de commissie ( 20
maart) een brief van GS zal worden geagendeerd, waarin nader zal worden ingegaan op het
instrument kwaliteitsmeting sec, een visie van GS over de wijze van opereren in het BO-dossier
voor wat betreft de bestuurskracht van de gemeenten en de verdere procedure dienaangaande.

11. De commissie maakt de afspraak dat na het vieren van de eerstvolgende Dag van de Provincie het
programma voor de viering in 2007 een nadrukkelijker inhoud dient te hebben met wat er echt
speelt in de samenleving. Het programma voor 2007 wordt na het zomerreces voor de commissie
geagendeerd.

Concrete toezeggingen door GS gedaan tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota,
gelegen op het terrein van de commissie BEM

12. De notitie “nieuwe thema’s” voortvloeiende uit de herijking van het statenwerkplan wordt
 in het derde kwartaal 2005 voor de cie BEM geagendeerd.
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13. De stand van zaken en een doorkijk naar de toekomst betreffende het Stimuleringsfonds wordt aan
de cie BEM voorgelegd. (wordt betrokken bij de Voorjaarsnota).

Concrete toezeggingen door GS gedaan tijdens de behandeling van de programmabegroting
voor 2006, gelegen op het terrein van de commissie BEM

14. M.b.t. de vermindering van de regelgeving zal het college voortvarend te werk gaan.
Is besproken in de commissievergadering van 27 februari jl. voor wat betreft de wijze van aanpak.
Tevens is in een vertegenwoordiging vanuit de Staten voorzien (mevr. Swets en de heren Van
Bokkem, Nugteren, Swane, Gaaikema, Streefland en Van Leeuwen)..


