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Beantwoording vragen n.a.v. kadernota 2019-2022 en voorjaars 2018 Commissie MME dd 25-6-2018 

 

Nr Vanuit 
wie? 

Vraag Antwoord PH 

1 Truke 
Noordenbos 
(SP) 

2.5 kadernota 
Begrijp ik het goed als ik zeg: 
De voortgangsreportage is reeds goedgekeurd beleid wat een 
ander prijskaartje heeft of meer vaart nodig heeft. 
De kadernota is nieuw beleid met een nieuw  prijskaartje? 
Hoe zit het met de bewegingsruimte van een nieuw college na 
de verkiezingen in maart 2019? 
Kan er in de voortgangsrapportage van 2019  nog veel aangepast 
worden? 
 

Klopt, de voorjaarsrapportage heeft betrekking op de 
vastgestelde begroting 2018 en de kadernota geeft inzicht in 
de ontwikkelingen die een plek krijgen in de begroting 2019. 
 
De kadernota laat zien dat er meerjarig financiële ruimte is. De 
kadernota richt zich met name op het begrotingsjaar 2019  om 
op die manier de neerjarige financiële ruimte voor de nieuwe 
bestuursperiode beschikbaar te houden.  
 

DS 

2 Truke 
Noordenbos 
(SP 

Blz. 57 Programma 57 
714.000 euro voor extra OV formatie. Hoe ziet dat eruit? Is het 
bij Syntus of bij Qbuzz? 
Is het voldoende om de klachten van de buschauffeurs van beide 
maatschappijen over de werkomstandigheden en het slechte 
materieel weg te werken? 
 

De formatie-uitbreiding van 68 naar 79 formatieplaatsen (fte) 
heeft betrekking op het versterken van de OV-taken binnen de 
provincie: van beleidsvoorbereiding tot het beheer en 
onderhoud van de tram-assets. Dit mede naar aanleiding van 
de bevindingen uit de auditrapportage van Deloitte & Horvat 
en partners. 
De stijging naar 79 fte is deels uitbreiding en deels vervanging 
van externe inhuur die op structurele plekken wordt ingezet. 
De kosten van deze formatie-uitbreiding bedragen ca. € 1,2 
miljoen. Omdat een deel van de externe inhuur komt te 
vervallen, is de netto-stijging van de personeelslasten € 
714.000. 
  
De opmerkingen van het personeel van QBuzz en Syntus over 
het materieel betreft alleen de bussen. De bussen zijn 
eigendom van de vervoerbedrijven. De kwaliteit en veiligheid 
van de bussen is de verantwoordelijkheid van QBuzz en 
Syntus. Controle en bijsturing is een vast onderdeel van het 
concessiebeheer van de provincie. Vanwege de klachten 
besteedt het concessiebeheer daar op dit moment (binnen de 
staande formatie) extra aandacht aan. 
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Blz. 75  Versterken strategisch vermogen UtrechtLab  
Wie of wat is CMT? Wie zijn externe partners? 
 

Het CMT is het Centraal Management Team. Dit bestaat bij de 
provincie Utrecht uit de directie en de domeinmanagers. 
Externe partners zijn alle partijen waar de provinciale 
organisatie mee samen kan werken aan maatschappelijke 
opgaven. 
 

MP 

4 Truke 
Noordenbos 
(SP 

Aanpak ondermijnende criminaliteit en ondersteuning 
kabinetszaken 
Gaat de CvdK extra mensen in dienst nemen om contacten te 
onderhouden? Ik begreep dat dit juist de taak van de CvdK was 
om zelf deze contacten te onderhouden. Klopt dat? 
 

Uiteraard onderhoudt de cvdK zijn contacten in het 
bestuurlijke netwerk (o.m. ministers BZK en J&V, 
burgemeesters, OM, politie). De adviseurs voor de aanpak 
van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de 
uitvoering van de Wet bibob zullen naast het geven van 
(beleids)adviezen, met name opereren in het regionale 
ambtelijke netwerk. Doelstelling is het weerbaarder maken van 
de provinciale organisatie en de regio. 
 

CVK 

5 Truke 
Noordenbos 
(SP 

Blz 75.  Welk onderzoek is het klokkenluiders onderzoek? Is dat 
van mensen die weggestuurd waren bij de Uithoflijn? 
 

Het klokkeluiders onderzoek betreft het onderzoek dat 
conform de Klokkeluidersregeling ingesteld is naar aanleiding 
van de integriteitsmelding met betrekking tot het project 
Uithoflijn. 
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Noordenbos 
(SP 

Loonstijging 2018 GS 
Krijgen  nieuwe GS leden straks hetzelfde loon of stijgt dit in 4 
jaar tijd? 
 

Salaris voor GS-leden is voor alle GS leden gelijk en is 
vastgelegd in een rijksregeling. De loonontwikkeling volgt die 
van de rijksambtenaren. Of het salaris in 4 jaar tijd stijgt is dus 
afhankelijk van de loonontwikkeling bij het Rijk. 
 

CVK 

7 Truke 
Noordenbos 
(SP 

Blz. 76 Kwaliteitsimpuls 
Waarom zoveel (13)  FTE’s erbij in de overhead? Wat  gaan deze 
mensen doen? Welke specialisaties (opleidingen) worden er 
gevraagd? 
Bij personeelsbeleid ook nog 12 FTE erbij. Klopt het dat er samen 
25 mensen aangenomen worden? Of komen er nog mee r 
mensen bij in 2018? 
 

De kwaliteitsimpuls valt uiteen in twee delen. Het eerste 
onderdeel met 13 fte heeft geen betrekking op de overhead 
maar juist op het primaire proces. Met deze formatie kan een 
kwaliteitsimpuls worden gegeven aan de bestuurlijke ambities 
voor de komende periode. 
 
Het tweede onderdeel met 12 fte  heeft betrekking op de 
versterken van de kwetsbare plekken in de bedrijfsvoering niet 
alleen personeelsbeleid.  Deze fte wordt ingezet binnen de 
verschillende disciplines  op het gebied van ICT, inkoop, 
financiën en facilitair. 
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Blz. 80/81  :  Er wordt voor 100.000 euro belastingadvies 
ingekocht en voor 140.000 juridisch advies. Is dat structureel?  
Kan hierop ook personeel aangenomen en geschoold worden? 
 

Het bedrag van € 140.000 is incidenteel voor het jaar 2018. 
Het wordt met name ingezet voor het aanpassen van een 
aantal van onze juridische processen. 
 
De € 100.000 voor professionaliseren en ondersteuning bij 
fiscale vraagstukken is structureel.  Het gaat daarbij o.a. om 
verkrijgen van zeer specialistische expertise voor wisselende 
fiscale issues. Daar personeel voor aannemen en scholen is 
niet doelmatig. 
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9 Truke 
Noordenbos 
(SP 

Blz. 81: Er wordt 329.000 euro gevraagd voor opleiding  jonge 
werknemers (trainees), Hoeveel jonge werknemers  worden 
hiervoor opgeleid in 2018? Komen deze jonge werknemers in de 
plaats van oudere werknemers? 
 

In 2018 starten vijftien trainees aan een tweejarig programma. 
Het is de bedoeling dat zij na afloop van dat 
traineeprogramma opgenomen worden in de vaste formatie, 
waarbij dan o.a. gebruik wordt gemaakt van formatieruimte die 
door het vertrek van andere werknemers zal zijn ontstaan. 
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Recreatie: 
Plan Oostelijke Vechtplassen.   
Hoeveel m2 laagdrempelig recreatieterrein komt erbij door het 
plan Oostelijke Vechtplassen? En hoeveel m2 gratis toegankelijk 
zwemwater? 

De gevraagde indicatoren in m2 zeggen weinig over 
kwaliteiten en de beoogde recreatie en natuurwinst.  
Het Oostelijke Vechtplassen plan gaat over het integraal 
ontwikkelen van  het gebied met als doel het verbeteren van 
de ecologische waarde en het gebied ontwikkelen als 
vrijetijdslandschap, met o.a.  de aanleg van routes, verhogen 
waterkwaliteit en versterken kenmerkende landschappelijke 
structuren. Het gaat daarmee niet om het realiseren van m2 
recreatieterrein of nieuw zwemwater.  
Er worden met het gebiedsakkoord flink wat nieuwe 
recreatieve paden gerealiseerd. Vooral wandelpaden. Er wordt 
28,5 aan km recreatieve wandelpaden gerealiseerd in het 
gebied in het grensgebied tussen Utrecht en Noord-Holland. 
Daarmee worden nieuwe delen van het landschap 
toegankelijker gemaakt, op sommige delen daarvan zijn 
mogelijk wel beperkingen in het broedseizoen.  
 
Er zijn in het gebiedsakkoord nog geen concrete plannen 
benoemd voor nieuw zwemwater. Onderzocht wordt de 
mogelijkheid van een nieuw recreatie eiland, mogelijk als 
icoon. Met het baggeren blijft er veel gratis zwemwater 
behouden, o.a. bij de Strook waar veelal bezoekers uit de 
provincie Utrecht komen. Ook wordt met uitvoering 
gebiedsakkoord de kwaliteit van het zwemwater aanzienlijk 

beter.  
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Economie:Totaal 750.000 extra in 2018 voor ondersteuning 
bedrijven.  
Is dat inclusief of exclusief de FTE’s van de provincie? 
 

Voor EMA-Brexit, business development en doorontwikkeling 
regionaal ecosysteem zullen de gevraagde middelen (deels) 
gebruikt worden voor tijdelijke inzet extra FTE. 

PvdB 

12 Truke 
Noordenbos 
(SP 

Acquisitie capaciteit in het kader 
van Brexit – EMA  

115  

Capaciteit business 
development voor financiering 
maatschappelijke opgaven  

200  

Uitvoering motie Regio 
FoodValley  

150  

Ondersteuning 
MKB/Maakindustrie  

100  

Doorontwikkeling Regionale Ontwikkelingsmaatschappij  
200 
 
 
Is hier sprake van staatssteun? Is dit nagevraagd bij de 
Europese Commissie? 
 

 

Bij de uitvoering van de motie Foodvalley en ondersteuning 
maakindustrie zullen de middelen worden ingezet als 
cofinanciering van projecten / initiatieven. Zoals gebruikelijk 
zal per project worden beoordeeld of er sprake is van 
staatssteun. 

PvdB 

 


