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Onderwerp: Halfjaarlijkse stoplichtraportage Samenwerkingsagenda 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 

Aanleiding 
Bij het vaststellen van de Samenwerkingsagenda is afgesproken dat twee keer per jaar de stand van 
zaken betreffende de afspraken op de Samenwerkingsagenda wordt gerapporteerd aan de Staten en de 
gemeenten. 
 
Voorgeschiedenis 
17-12-2007: Provinciale Staten besluiten de Samenwerkingsagenda’s met gemeenten, gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en de VNG afdeling Utrecht ter kennisgeving aan te nemen.  
 
12-02-2008: Gedeputeerde Staten besluiten de Samenwerkingsagenda's 2008 met gemeenten, 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de VNG afdeling Utrecht - aangepast naar aanleiding van 
de reacties van gemeenten e.a. - vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten. 
 
12-02-2008: Statenbrief over de Samenwerkingsagenda 2008, waarin een lijst met nader uit te werken 
kaders voor de projecten in de Samenwerkingsagenda is opgenomen.   
 
25-03-2008: Statenbrief waarin Gedeputeerde Staten Provinciale Staten nader informeren over een 
tweetal zaken over de Samenwerkingsagenda, te weten: 

1. de procestermijnen die gelden bij de Samenwerkingsagenda 2008; 
2. een overzicht van de kaders gekoppeld aan de afspraken volgend uit de 

Samenwerkingsagenda. 
 
02-06-2008: De commissie BEM heeft de stoplichtrapportage Samenwerkingsagenda 2008/01 ter 
kennisname ontvangen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Er staan nog 212 afspraken op de Samenwerkingsagenda. Hiervan hebber er drie de status goud. Deze 
afspraken zijn afgerond. Er zijn twintig afspraken die een oranje status hebben. De afspraak Groen in 
en om de Stad (Utrecht) bestaat uit meerdere deelprojecten. De komende tijd zullen keuzes gemaakt 
worden of en hoe met elk verder gegaan wordt. Voor alle oranje afspraken geldt dat er nog naar 
middelen en nadere gegevens wordt gezocht om de afspraak vorm te geven, beslissingen hierover 



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

2

worden in het eerste kwartaal van 2009 genomen. Drie projecten hebben de status rood. In overleg met 
desbetreffende gemeente is besloten deze afspraken niet verder uit te voeren. De overige afspraken 
hebben de status groen. Deze afspraken worden in gezamenlijkheid uitgevoerd. 
Op de volgende rapportage zullen de afspraken met de status goud (3) en rood (3) niet meer 
voorkomen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Resultaatgerichte uitvoering van afspraken in Samenwerkingsagenda.  
 
Financiële consequenties 
Geen directe financiële consequenties op dit moment.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Samen met de gemeenten en samenwerkingsverbanden gaan wij verder aan de slag met het uitvoeren 
van de afspraken uit de samenwerkingsagenda’s. De projecten die niet passen binnen een vastgesteld 
of vast te stellen kader worden ter besluitvorming aan u voorgelegd. 
In het voorjaar van 2009 ontvangt u de volgende voortgangsrapportage (stoplicht 2009/01) 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van het overzicht van resultaatafspraken van de Samenwerkingsagenda. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


