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Onderwerp: Samenwerkingagenda´s van de Provincie Utrecht met de gemeenten, 
samenwerkingsverbanden en VNG afdeling Utrecht 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de Samenwerkingsagenda 2008 en de 
verklaring voor de Samenwerkingsagenda aan. 
 
Aanleiding 
Op 17 december 2007 hebben wij de concept Samenwerkingsagenda’s met gemeenten, 
samenwerkingsverbanden en de VNG afdeling Utrecht met u besproken. Wij hebben goede 
nota genomen van uw zienswijzen hierover. Tevens hebben wij de concept agenda voorgelegd 
aan de gemeenten e.a. en hen gevraagd hierop te reageren. Daarop hebben wij 25 reacties 
ontvangen. Naar aanleiding van de reacties van de gemeenten e.a. en u hebben we de agenda 
aangepast tot de bijgevoegde Samenwerkingsagenda’s 2008.  
 
Op 19 februari 2008 zal de ondertekening van de Samenwerkingsagenda’s plaatsvinden. In 
bijlage II treft u de te ondertekenen verklaring aan. De agenda’s worden als bijlage bij de 
verklaring opgenomen, waardoor de agenda jaarlijks kan worden geactualiseerd. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
17-12-2007: Provinciale Staten besluiten de Samenwerkingsagenda’s met gemeenten, 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de VNG afdeling Utrecht ter kennisgeving aan te 
nemen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Wij zijn gestart met het uitwerken van de afspraken, zodat in het eerste kwartaal van 2008 75 
procent van de afspraken is geconcretiseerd. 
 
Ook werken wij hard aan het ontwikkelen van de resterende kaders op basis waarvan de 
Nadere uitwerking van de afspraken en de besluitvorming over de Uitvoerbare projecten kan 
plaatsvinden, zoals afgesproken op 17 december 2007. U kunt de kaders op de volgende 
momenten van ons verwachten: 
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- Financieringsregeling Aardgas    Februari 2008  
- Fonds Hinderlijke bedrijven     Mei 2008   
- Accomodatiebeleid      Mei 2008 (onder  

voorbehoud) 
- Fonds Energiebesparing en Duurzame energie  September 2008  
- Utrechtse Jeugd Centraal     19 mei 2008  
- Uitvoeringsprogramma Onderwijs en arbeidsmarkt 19 mei 2008 
- Fonds Stedelijk bouwen en wonen    3 maart 2008 (cie) 
- Provinciale subsidie Cultuurbereik    December 2008  
- Cultuurnota 2009-2012     Eind 2009 
- Programma Utrechtse Schatkamer    Mei 2008 
- Kader Vrede van Utrecht     Medio 2008 
- Bibliotheekvernieuwing     Eind 2008 
- Beleidslijn nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening  Juni 2008  

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


