
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 19-11-2021 

AAN Presidium 

VAN Statengriffie 

DOORKIESNUMMER 06 25 77 89 77 

ONDERWERP Vooruitblik commissies 

Inleiding 
Zoals afgesproken gaan we in het presidium verder vooruit kijken, om meer grip te krijgen en sturing te geven op 
de voorbereidings- en besluitvormingsprocessen. Onderstaand is op basis van input van de commissiegriffiers 
een vooruitblik geformuleerd.  
 
Lange Termijn Planning 
Navraag bij de organisatie leerde dat er nog voor het kerstreces een aangepaste Lange Termijn Planning vanuit 
GS verwacht kan worden. Deze is ook nodig met het oog op de planning van de commissies vanaf januari 2022.  
 
Vooruitblik per commissie 
FAC 
Het is rustig in de FAC. De eerste werksessies m.b.t. het dossier ‘Actualiseren Nota Investeren’, een onderwerp 
van de Strategische Termijnagenda, hebben reeds plaats gevonden. Er komt een conceptnota naar de 
commissie, alvorens er een Statenvoorstel wordt voorgelegd. Bij de beoordeling van de conceptnota wordt ook 
advies gevraagd aan de accountant.  
Verder staat er een infosessie gepland door de concerncontroler en de accountant over de veranderende rol van 
PS, GS en de accountant m.b.t. de rechtmatigheidsverklaring van de Jaarrekening n.a.v. een wetswijziging. 
Vooruitlopend op deze nieuwe werkwijze is aan de FAC het ‘Normenkader rechtmatigheid’ in de vorm van een 
Statenvoorstel aangeboden, iets dat voorheen door middel van een Statenbrief werd afgedaan.  
 
BEM 
Het blijft onverminderd druk bij de commissie BEM. 1 december liggen er vier Statenvoorstellen in de commissie 
en we verwachten zeker nog een aantal opwaarderingverzoeken. Veel aandacht vraagt het Statenvoorstel 
beleidskader Sociale Agenda. Daar is lang naar uitgekeken en staat nu op de agenda. Het Statenvoorstel zal 
zowel in de commissie als in PS voor een flink debat zorgen. Daarnaast staat in december de nieuwe Algemene 
subsidieverordening op de agenda en twee redelijk ‘technische’ voorstellen: SV Slotwijziging en SV Opheffen 
Geheimhouding 2015-2018. Mede in relatie tot deze laatste is er op 8 december een infosessie over provinciale 
geheimhouding. Hoogleraar Solke Munneke zal vertellen over het belang van openbaarheid èn van 
geheimhouding. 
Eerder, op 24 november, is er een digitale infosessie over Het Utrechts Archief. Onderwerpen die daar onder 
andere aan de orde zullen komen zijn de uittreding van OCW uit de gemeenschappelijke regeling HUA en de 
digitaliseringsopgave archieven en e-depotvoorziening. 
Ook in het nieuwe jaar blijft het druk. In januari staan in ieder geval het Statenvoorstel Toekomst 
Recreatieschappen en het Statenvoorstel Verbonden Partijen op de agenda. De Toekomst van de 
Recreatieschappen is een spannend Statenvoorstel waar veel druk op ligt. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart moet door alle deelnemers besloten zijn over de toekomst van de recreatieschappen. Nog onduidelijk is 
wanneer precies de Statenvoorstellen Mediafonds en Financiële afwikkeling Vijfheerenlanden op de agenda van 
BEM komen. Waarschijnlijk ook begin 2022. De Financiële afwikkeling van Vijfheerenlanden is afhankelijk van 
een reactie van BZK. 
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Op de langere termijn (2 en 3 februari) staat nog de Brusselreis op de agenda. Vanwege de corona-maatregelen 
is het nu nog (en weer) onzeker of deze door kan gaan. Uitstel van de reis is niet wenselijk. Zo laat in de 
Statenperiode heeft het weinig toegevoegde waarde meer om naar Brussel te gaan. 
 
Commissie Omgevingsvisie 
De vergadering van 1 december staat in het teken van de bespreking van de tussenstap die wordt gezet in het 
afronden van het Statenvoorstel Programma’s en Projectbesluiten onder de Omgevingswet. Na deze bespreking 
volgt het Statenvoorstel in de eerste commissieronde van 2022. 
 
Commissie M&M  
Deze keer een overzichtelijke agenda met vervolgbesprekingen over de Rijnbrug en Congestie op het 
elektriciteitsnet. Daarnaast het Statenvoorstel Rapport Randstedelijke Rekenkamer OV-concessies. Uiteraard 
verwachten wij nog wel de nodige opwaarderingen!  
Na de jaarwisseling zijn de nodige Statenvoorstellen over mobiliteit aangekondigd. Er zijn met name ook 
(informatie)bijeenkomsten over het trambedrijf en de OV-concessies. Daarnaast gaan we dan al weer richting het 
herijkmoment RESsen (zomer 2022).  
 
Commissie RGW 
Voor de commissie RGW hebben we met de ambtelijke organisatie een eerste verdeling gemaakt voor het eerst 
aankomende half jaar. Hierbij lijkt het vooralsnog dat we aardig in balans zijn. Het scheelt dat we voor de 
november vergadering van RGW tijdig op de rem getrapt hebben en een deel van de stukken naar januari 
doorgeschoven hebben.  
Daarnaast zijn we voor het eerste half jaar bezig met vergaderen op locatie, in overleg met de commissie en 
gedeputeerden om te kijken of er locaties zijn die zich lenen voor een werkbezoek i.c.m. een vergadering op 
locatie, zoals de commissie eerder in Woerden vergaderde.  
 
 
Infosessies 
In de bijlage bij dit Memo treft u een opsomming van alle geplande bijeenkomsten, voor zover nu bekend.  
 
 
 


