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+RRIGVWXN���,QOHLGLQJ
Deze Bestuursrapportage-1/2003 is een samenvatting van de voornaamste onderwerpen uit de Dienst-
maraps-1/2003, die hebben gediend als rapportage van de directeuren aan de secretaris/algemeen di-
recteur en vervolgens van de secretaris/algemeen directeur aan ons college.
De dienstmaraps-1/2003 liggen voor u ter inzage bij de Concernstaf (kamer A 10.02).

Met deze eerste Bestuursrapportage van dit jaar doen wij u verslag over de periode januari tot en met
maart 2003.
De nadruk van de eerste Bestuursrapportage ligt op de ontwikkelingen met betrekking tot de aanna-
men die bij de opstelling van de Begroting 2003 zijn gedaan. Daar waar nodig wordt ingegaan op de
noodzakelijke aanpassingen daarvan. Daarnaast worden concrete voorstellen aan u voorgelegd voor
zaken die niet of onvoldoende in de Begroting 2003 zijn voorzien.

In deze rapportage treft u daarom in hoofdstuk 2 de belangrijkste afwijkingen aan op het gebied van de
beleidsvoering. In het hoofdstuk “Rapportage op beleidstaakniveau” leggen wij u per dienst per be-
leidstaak een rapportage voor over die afwijkingen met daarbij aanvullende voorstellen, de financiële
effecten daarvan en de dekking daarvoor.

In hoofdstuk 3 “Rapportage bedrijfsvoering” wordt gerapporteerd over de stand van zaken en afwij-
kingen op het gebied van de bedrijfsvoering. Daarbij treft u een overzicht aan van de belangrijkste
aandachtspunten op dat gebied zoals:
a. ziekteverzuim en
b. overzicht ingehuurd interim-personeel.

In hoofdstuk 4 “Risicoparagraaf” gaan wij in op de risico’s die de provincie loopt voor zover deze af-
wijken van de in de risicoparagraaf van de Begroting 2003 beschreven risico’s.

Tenslotte leggen wij u in hoofdstuk 5 “Samenvatting financiële afwijkingen en dekkingsvoorstel” de
samenvatting voor van alle voorstellen en de dekking daarvan.

Deze Bestuursrapportage leggen wij u ter kennisneming voor. Wel verzoeken wij u in te stemmen met
het in het statenvoorstel PS2003BEM26 opgenomen conceptbesluit.
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+RRIGVWXN���5DSSRUWDJH�RS�EHOHLGVWDDNQLYHDX
,QOHLGLQJ
Hierna treft u per dienst/onderdeel aan een rapportage op hoofdlijnen op vooral financiële afwijkingen
op de beleidstaken.

$IZLMNLQJHQ�SHU�GLHQVW�RQGHUGHHO
D��%HVWXXUV��HQ�PDQDJHPHQWVWDI��%06�
E��(HQKHLG�&RQFHUQ�&RPPXQLFDWLH��(&&�
F��6WDWHQJULIILH
Beleidstaak 1.1 Algemeen bestuur

Op deze beleidstaak staan de lasten en baten van zowel BMS, ECC en de Statengriffie.

7RHOLFKWLQJ�
BMS

$JHQGD�����
Op 10 december 2002 zijn de projectplannen voor de tien projecten van Agenda 2010 door ons college
behandeld onder voorbehoud van een verdere uitwerking en het voorleggen van een harde raming van
de benodigde uitgaven. De samenstelling van Agenda 2010 is bij de herijking op 10 februari 2003 in
uw staten ongewijzigd gebleven. Voor het project “Wandelen in Utrecht” hebben wij inmiddels de be-
grotingen 2003 en 2004 vastgesteld. Voor 2003 wordt naar verwachting per saldo 811.000 uitgege-
ven. Voor de overige projecten worden eerdaags de begrotingen aan ons college aangeboden. De be-
grotingen geven de volgende bedragen aan:
- Algemeen 170.000
- Vrede van Utrecht 2012 150.000
- Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis 350.000
- Nieuw wonen 800.000
- Op de fiets 178.000
- De Schammer 265.000
- Nieuwe Hollandse Waterlinie 187.000
- Hart van de Heuvelrug 633.000
- Veenweidegebied 162.000
- Stichtse Lustwarande 1.478.000
Totaal 4.373.000

Voor 2003 zijn voor de Agenda 2010 nog geen bedragen opgenomen op beleidstaak 1.1 Algemeen
Bestuur, terwijl de uitgaven wel op deze beleidstaak plaatsvinden. Omdat conform uw eerdere beslui-
ten de uitgaven onttrokken dienen te worden uit de reserve Provinciaal Structuurfonds zal voor het to-
taalbedrag van 5.184.000 een technische begrotingswijziging dienen te worden gemaakt.

,32
Als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling IPO is de provincie gehouden haar in de regeling
vastgelegd aandeel in de begroting van het IPO te leveren (behoudens deelname aan de besluitvorming
in het algemeen bestuur). De besluitvorming over de begroting en de wijzigingen daarop van het IPO
en van de provincie lopen echter niet synchroon. Als gevolg daarvan bleek recent dat een verhoging
van 2000 op 2001 in de IPO-begroting per abuis niet verwerkt is in de provinciebegroting. De bedoel-
de verhoging van de IPO-begroting kreeg destijds wel de instemming van uw commissie Bestuur en
Middelen  en uw staten. Voor 2003 dient als gevolg hiervan het op de provinciebegroting geraamde
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bedrag alsnog te worden verhoogd met 33.000. Tevens dient nog een verhoging plaats te vinden met
4.000 in verband met een verhoging van de IPO-begroting 2003 voor hogere uitgaven voor Europa-

activiteiten in het kader van het IPO, waarmee uw commissie Bestuur en Middelen op 31 oktober
2002 heeft ingestemd. In totaal dient de begroting structureel met 37.000 te worden verhoogd. Voor-
gesteld wordt dit bedrag ten laste van de algemene middelen te brengen.

([WHUQH�UHSUHVHQWDWLH
De laatste jaren is het budget voor externe representatie overschreden. Door toename van het relatie-
management is het beschikbare budget van 52.195 niet meer toereikend. Op 25 november 2002 zijn
door uw staten de kaders van relatiecommunicatie vastgesteld. In deze notitie zijn richtlijnen vastge-
steld om sturing te geven aan de corporate communicatie van de provincie. Voorgesteld wordt om
structureel 25.000 extra ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen om uitvoering te
kunnen geven aan de beleidsnotitie “kaders relatiecommunicatie”.

2QGHU]RHN�SXEOLF�DIIDLUVIXQFWLH�LQ�'HQ�+DDJ�
In de beleidsnotitie “kaders relatiecommunicatie” wordt aanbevolen om te starten met een public af-
fairs-functie (lobbyist) in Den Haag. Om deze aanbeveling uit te werken is het noodzakelijk om een
onderzoek te verrichten naar de vraag of al dan niet tijd, energie en geld moet worden geïnvesteerd in
een nieuwe functie public affairs. De kosten worden geraamd op 10.000. Voorgesteld wordt om de
kosten ad 10.000 ten laste van de algemene middelen te brengen.

6XEVLGLH�33-.8
In de begroting is een bedrag gereserveerd van 2.269 voor de PPJKU (een provinciale jongeren ver-
eniging om de politiek onder de aandacht te brengen van de jeugd). Deze vereniging is met ingang van
2001 ontbonden. Voorgesteld wordt om het subsidiebedrag ad 2.269 via een technische begrotings-
wijziging toe te voegen aan het subsidiebedrag voor de nationale ombudsman. Het subsidiebedrag
voor de nationale ombudsman is afhankelijk van het aantal bemiddelingsverzoeken. Het budget was in
2002 niet toereikend (tekort van 5.200).

ECC

,QKXXU�GHUGHQ
Eind 2002 was het ziektepercentage 30% en het vooruitzicht was dat dit voorlopig ook zo zou blijven.
Hierdoor kwam de bedrijfsvoering 2003 van ECC in gevaar. Vooruitlopend op de Bestuursrapportage-
1/2003 hebben wij daarom besloten om 90.000 uit de post onvoorzien beschikbaar te stellen. Wij
hebben tevens besloten om bij Bestuursrapportage- 1/2003 de post onvoorzien weer aan te zuiveren.
Dit is medegedeeld in uw commissie Bestuur en Middelen van 25 november 2002. Voorgesteld wordt
om ten laste van de algemene middelen 90.000 beschikbaar te stellen ten gunste van de post onvoor-
zien (beleidstaak 1.5).

'LHQVWUHVHUYH�(&&
ECC heeft nog geen dienstreserve. Bij de Begroting 2003 is ECC een separate organisatorische een-
heid geworden en dient zij daarmee over een eigen dienstreserve te kunnen beschikken. Daarvoor
dient een deel van de dienstreserve van BMS afgesplitst te worden. Op de beleidstaak 1.1 heeft ECC
een aandeel van 16%. Voorgesteld wordt een dienstreserve ECC te vormen en hiervoor 16% van de
dienstreserve BMS te bestemmen. De dienstreserve ECC bedraagt hiermee 12.713,- (16% van

79.459).

STATENGRIFFIE

:DFKWJHOGHQ�6WDWHQOHGHQ
In maart 2003 zijn er 38 statenleden teruggetreden. Deze statenleden hebben gedurende maximaal
twee jaar recht op een wachtgelduitkering van 80% in het eerste jaar respectievelijk 70% in het tweede
jaar. Voor 2003 worden de kosten begroot op 280.000. In de primitieve begroting was hier nog geen
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rekening mee gehouden. Voorgesteld wordt om ten laste van de algemene middelen 280.000 be-
schikbaar te stellen.

'XDOLVHULQJ�YDQ�KHW�SURYLQFLHEHVWXXU
Ons college heeft op 17 december 2002 ingestemd met de wijze van financiering van de personele
formatie van de statengriffie. De diensten dragen uit de bestaande middelen voor de formatie

160.000 bij. Dit was nog niet in de primitieve begroting verwerkt. Voorgesteld wordt om via een
technische begrotingswijziging de begroting aan te passen.

G��&RQFHUQVWDI
Beleidstaak 1.3 Concernbeleid en concerncontrol

:$�YHU]HNHULQJ
Per 1 januari 2003 heeft Centraal Beheer Achmea (CB) de productvoorwaarden van de WA-
verzekering aangepast. CB ziet zich daartoe genoodzaakt in verband met de toegenomen maatschap-
pelijke aandacht voor de aansprakelijkheid van de overheid. Veelal wordt daarbij enkel gedacht aan de
toename van het aantal en de omvang van de claims, maar ook andere zaken spelen een belangrijke
rol: de sterk toegenomen gemiddelde schadelast, de hogere bedragen wegens smartengeld en de sterke
stijging van de buitengerechtelijke kosten. Daarnaast hebben ook belangrijke gebeurtenissen als de
aanslag op het World Trade Center in New York, de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in
Volendam hun uitwerking op de verzekeringsmarkt niet gemist. Al met al zijn dit voor CB genoeg re-
denen om de polisvoorwaarden van de WA-verzekering aan te passen. Daarbij is tevens de verzeke-
ringspremie met 10% verhoogd en zijn de eigen risico's voor zaak- en letselschade verdubbeld (naar

2.500 per geval). De premiestijging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de meerjarige on-
gunstige premie-schadeverhouding (± 100% in plaats van de gewenste 60-65%) van onze provincie.
CB is vanaf 1 januari jl. de enige aanbieder van WA-verzekeringen voor provincies. Overstappen naar
een andere verzekeraar kon derhalve niet, de WA-verzekering opzeggen was geen reële optie. Het
budget voor de WA-verzekering is ondergebracht bij de Concernstaf, die geen mogelijkheden heeft
om de structurele premieverhoging ad 6.000 binnen het eigen budget te kunnen opvangen. Het voor-
stel is derhalve dit bedrag ten laste van de algemene middelen te brengen.

,QYRHULQJ�%7:�FRPSHQVDWLHIRQGV�
Bij Bestuursrapportage-1/2001 (B&M-12/2001) is 13.600 beschikbaar gesteld voor de activiteiten
die samenhangen met de invoering van het BTW-compensatiefonds. Bij Bestuursrapportage-1/2002
(PS2002BEM12) is dit bedrag verhoogd met 67.000. Dit bedrag is in 2002 volledig besteed aan de
inhuur van externe deskundigen op het BTW-gebied, die ons geholpen hebben met de aanpassing van
de begrotingsbedragen. In uw vergadering van 13 januari 2003 zijn de ramingen van de gevolgen van
de invoering van het BTW-compensatiefonds voorgelegd (2003BEM01). In deze vergadering werd
besloten:
1. Van het incidentele voordeel ad 15,1 miljoen kan 8 miljoen aangewend worden en 7,1 mil-

joen wordt gestort in de nieuwe reserve Egalisatie gevolgen BTW-compensatie;
2. Het structurele voordeel van 0,7 miljoen wordt voorlopig ook toegevoegd aan de reserve Egali-

satie gevolgen BTW-compensatie totdat de afrekening van het betreffende jaar heeft plaatsgevon-
den en dus duidelijk is hoe de uitkomst van dat jaar is;

3. In het provinciefonds is met ingang van 2003 een extra bedrag van 122.000 opgenomen in ver-
band met de verwachte groei van de BTW-opbrengsten. Dit bedrag zal worden gebruikt voor het
aanpassen van de administratieve organisatie, het opstellen van werkinstructies en het opzetten
van een externe helpdesk;

4. Aan het eind van 2003 wordt nagegaan hoe de BTW zich in dit jaar binnen onze provincie heeft
ontwikkeld, omdat alle aannames gebaseerd zijn op ramingen. Op grond van deze evaluatie kan
een bijstelling plaatsvinden in 2004. Om een goede toetsing te verzorgen zal externe ondersteu-
ning noodzakelijk zijn. Besloten is om hiervoor een bedrag van 100.000 incidenteel beschikbaar
te stellen.
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9HU]HOIVWDQGLJLQJ�EHVWXXUVDFDGHPLH
De provincie Utrecht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling bestuursacademie Randstad. De
bestuursacademie heeft de intentie om met ingang van 1 juli 2003 te verzelfstandigen. Uw staten heb-
ben in de vergadering van 10 februari 2003 positief geadviseerd. Tevens hebben zij besloten  om de li-
quidatiekosten ad 76.000 ten laste van de algemene reserve te brengen.

H��3URYLQFLDOH�6HUYLFHGLHQVW��36'�
Beleidstaak 1.4 Provinciale Servicedienst

'HNNLQJVWHNRUW�36'
Bij de jaarrekening 2001 werd duidelijk dat de PSD, als gevolg van een allocatiefout een structureel
tekort van 1,79 miljoen in haar exploitatiebegroting heeft. De directie van de PSD heeft in opdracht
van ons college plannen uitgewerkt om het tekort af te dekken. Deze plannen zijn voorgelegd aan uw
commissie Bestuur en Middelen van 6 januari 2003 (2003BEM06) en geaccepteerd. De commissie
heeft positief geadviseerd op de volgende punten:
1. De PSD draagt zorg voor een structurele personele reductie met 12 fte;
2. Materiële bezuinigingen ter hoogte van 490.000;
3. Met ingang van 2003 wordt een bedrag van 0,9 miljoen uit de algemene middelen beschikbaar

gesteld;
4. Met ingang van 2004 dient de bijdrage van 0,9 miljoen uit de algemene middelen in de begro-

ting verwerkt te worden.

Vervolgens is een plan van aanpak opgesteld hoe de bezuinigingsmaatregelen moeten worden gereali-
seerd. Inmiddels zijn afspraken gemaakt hoe de bezuinigingstaakstellingen tussen de sectoren worden
verdeeld. Om de zorgvuldigheid van dit proces te waarborgen is een stappenplan opgesteld waarin alle
(formele) stappen staan die moeten worden genomen richting medewerkers en OR. De organisatie en
formatieplannen zijn op dit moment in concept uitgewerkt en worden binnenkort aangeboden aan de
medewerkers en de OR. Het realiseren van deze plannen vraagt veel extra tijd van het management en
veroorzaakt onzekerheden bij medewerkers. Bovendien moeten extra kosten worden gemaakt voor
projectbegeleiding. Naar verwachting is het gehele traject na de zomer afgerond.
In het bezuinigingsplan is uitgegaan van bezuinigingen op materiële budgetten en extra doorbelastin-
gen van 490.000. Daarnaast wordt rekening gehouden met frictiekosten door de reductie met 12 fte’s
van 500.000 voor een periode van vijf jaar. Voor dit bedrag staan de diensten garant. Voor 2003 is in
verband met een juiste en zorgvuldige procesgang de reductie met 12 fte waarschijnlijk pas ultimo
2003 mogelijk. Daarom zullen de vier vakdiensten  500.000 beschikbaar stellen in 2003.

([WUD�RSVODJUXLPWH��GLVNV��RS�KHW�LQWHUQH�QHWZHUN�
In 2002 is een nieuwe versie van de bij de provincie in gebruik zijnde Lotus Notes-software geïnstal-
leerd. Lotus Notes wordt bij de provincie o.a. gebruikt voor zaken als de in- en externe e-mail, de
electronische opslag en het gemeenschappelijke gebruik van documenten, gegevensbestanden en pro-
jectdatabases. De nieuwe Lotus Notes-versie (gebaseerd op internet-technologie) vraagt evenwel per
gebruiker aanzienlijke extra hoeveelheden opslagruimte. Om hieraan tegemoet te komen is de be-
schikbare opslagruimte op harde schijven structureel uitgebreid. De jaarlijks terugkerende extra ex-
ploitatiekosten die hieruit voortvloeien (beheer, onderhoud, afschrijving en vervanging) bedragen ca.

10.000 per jaar. Voorgesteld wordt om dit bedrag m.i.v. 2003 structureel beschikbaar te stellen ten
behoeve van de bedrijfsvoering van de sector PSD/PIT ten laste van het Giraffe-budget.

,QKXXU�H[WHUQ�,&7�SHUVRQHHO
Voor het inhuren van extern personeel voor de projecten vervanging Eagle, inbellen, technische infra-
structuur en systeemontwikkeling is 107.092 benodigd. Voor 107.092 kan dit via een interne be-
grotingswijziging gedekt worden uit het budget koop- en behoudtoelage bij de directie.
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%DVLVZHUNSOHN���2QGHUKRXG�8QL[�HQ�2UDFOH
Voor het afsluiten van een onderhoudscontract met betrekking tot expertise op het gebied van Oracle
en Unix is structureel 25.000 benodigd. Dit bedrag komt ten laste van de post onvoorzien PSD.

%DVLVZHUNSOHN���$VVLVW
Door uitbreiding met zes licenties voor Assist worden de jaarlijkse kosten 4.000 hoger. De investe-
ringskosten bedragen eenmalig 16.500. De investering zal worden geactiveerd. Voorgesteld wordt
om het onderhoudsbudget structureel met 4.000 te verhogen ten laste van de post onvoorzien PSD.

,QYRHULQJ�GLJLWDOH�GRFXPHQWRQWVOXLWLQJ
In februari 2003 werd duidelijk dat er nog onvoldoende draagvlak is voor de organisatiebrede invoe-
ring van digitale documentontsluiting. De benodigde 1.500.000 zal vooralsnog niet beschikbaar ko-
men. Daarom hebben wij ervoor gekozen om in eerste instantie het huidige post- en archiefsysteem
‘Prowerk’ nog niet te vervangen, maar te starten met een pilot bij het project ‘baggerberging Boscher-
waarden’. Met de resultaten van deze pilot willen wij laten zien welke voordelen de digitale docu-
mentontsluiting voor de provincie kan hebben. Voor de pilot is naar verwachting 75.000 nodig. Voor
dit bedrag moet nog dekking gevonden worden. Bij de tweede bestuursrapportage zal hier eventueel
op teruggekomen worden.
Het langer operationeel houden van ‘Prowerk’ vraagt om een uitbreiding van het onderhoudsbudget
met 10.000 per jaar. Voorgesteld wordt om dit bedrag structureel ten laste van de post onvoorzien
PSD te brengen.

&ROOHFWLHEHKHHU�GRFXPHQWDWLHFHQWUXP
Naar aanleiding van de bezuinigingsoperatie als gevolg van het dekkingstekort van de PSD wordt in
2003 het Centraal Documentatiecentrum in zijn huidige vorm opgeheven. De centrale boekencollectie
wordt afgebouwd en de centrale tijdschriftabonnementen worden aan de sectoren overgedragen. De
voorgenomen realisatie van de tijdschriftencatalogus op intranet wordt niet uitgevoerd.
De kosten van de afbouw van de collectie worden voorlopig geraamd op 80.000. Hiervoor is nog
geen dekking beschikbaar. Bij de tweede bestuursrapportage zal hier eventueel op teruggekomen wor-
den.

&HQWUDDO�SURYLQFLDDO�DGUHVVHQEHVWDQG
Voor de vervanging van het huidige adressenbeheersysteem is in maart 2003 een potentieel systeem
geselecteerd. In mei zal een beperkte proef met het systeem gehouden worden.
Voor deze vervanging is initieel al 70.000 beschikbaar. De ramingen geven nu aan dat in 2003 nog

10.000 extra nodig is en voor de 2e fase in 2004 nog eens initieel 30.000. De structurele kosten
worden op 34.000 geraamd. Bij de tweede bestuursrapportage zal hier eventueel op teruggekomen
worden.

%HKHHU�RYHULJH�GRFXPHQWDLUH�LQIRUPDWLHV\VWHPHQ
In het kader van de bezuinigingsactie van 2002 is het budget voor beheer en onderhoud van de infor-
matiesystemen met 11.000 verminderd. Bij het in 2001 opstellen van het bezuinigingsvoorstel was
niet bekend dat de sector PDR jaarlijks maar liefst 39.250 aan de sector PIT moet betalen voor het
technisch beheer van de informatiesystemen. Het huidige budget van 34.000 is voor de komende ja-
ren structureel ontoereikend. Voorgesteld wordt om de bezuiniging van 11.000 terug te draaien en
structureel ten laste van de post onvoorzien PSD te brengen.

([SORLWDWLH�5LMQVZHHUG���(OHNWULFLWHLW�YHUOLFKWLQJ
In 2003 zijn er over de jaren 2001/2002 nog rekeningen ontvangen voor electra ter grootte van

48.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van de post onvoorzien PSD te brengen.

([SORLWDWLH�5LMQVZHHUG���6FKRRQPDDN
Het schoonmaakbudget is structureel te laag opgenomen in de begroting. Het schoonmaakcontract is

47.000 hoger. Daarbovenop komen nog de kosten van afvalscheiding en afvoer ad 35.000, ophalen
oud papier ad 5.000, de contracten van handdoekautomaten ad 11.000 en de kosten van de extra
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schoonmaakbeurten in verband met de interne verhuizingen ad 30.000. De structurele hogere kosten
van in totaal 128.000 kunnen voor 20.000 uit de bijdragen van derden voor het schoonhouden ge-
financierd worden en voor 108.000 wordt een beroep gedaan op de post onvoorzien PSD.

([SORLWDWLH�GLHQVWZRQLQJHQ�HQ�RYHULJH�SDQGHQ
In 2002 is een bijdrage ontvangen van 22.800(inclusief BTW) voor het wegwerken van achterstallig
onderhoud. Dit bedrag is niet uitgegeven in 2002, maar gestort in de dienstreserve. Voor 2003 wordt
gevraagd om dit bedrag ad 19.160 (exclusief BTW) weer beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van
het noodzakelijk groot onderhoud.

3HUVRQHHOVPDQDJHPHQW
In verband met de uitwerking van de invoering van de CAO 2002, onder andere nieuw functiewaarde-
ringssysteem, nieuw beoordelingssysteem, competentiemanagement en beloningssysteem, is het nood-
zakelijk om een investering van 475.000 per jaar te doen voor de duur van twee jaar ten behoeve van
de volgende functies:� Senior personeelsmanagementadviseur (pma) (schaal 13), te belasten met primus inter pares

functie naar andere pma’s en ingewikkelde casuïstiek� Personeelsadviseur (schaal 12), te belasten met reguliere dienstverlening zodat alle pma’s be-
trokken kunnen worden bij invoering nieuwe instrumenten;� Personeelsfunctionaris (schaal 8), te belasten met het beheersmatige werk waaronder werving
en selectie, voorbereidend voor de personeelsmanagementinformatiespecialisten (PMI’s);� Arbeidsjurist (schaal 12) (0.8 fte), te belasten met casuïstiek en overgangsrecht;� Projectbegeleider (schaal 9), te belasten met ondersteuning beleidsuitvoering (met name intro-
ductie) en projecten;� Beleidsadviseur concernstaf (schaal 12), te belasten met CAO-werkzaamheden.� Administratieve ondersteuning� INK kwaliteitscoördinator bij de concernstaf.

Voorgesteld wordt voor 2003 en 2004 twee maal 475.000 ten laste te brengen van de algemene mid-
delen, met de aantekening dat de gevolgen voor 2004 in de reguliere begroting zullen worden ver-
werkt.

.LQGHURSYDQJ
In maart 2003 is de Regeling kinderopvang provincie Utrecht 2003 vastgesteld als uitvloeisel van de
CAO 2002/2003. In de regeling is rekening gehouden met de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het
sectoraal kader kinderopvang. De kinderopvangregeling is een open einde regeling. Omdat, mede door
de instroom van jongere medewerkers, een steeds groter beroep wordt gedaan op de opvang, stijgen de
kosten navenant. De begroting van de stichting in 2004 sluit met een tekort van 467.675. Ten op-
zichte van de huidige bijdrage is dit 149.675 hoger. Tegenover dit tekort staan hogere belastingop-
brengsten wegens fiscale compensatie kinderopvang van 44.675.
Voorgesteld wordt om het structureel tekort van per saldo 105.000 als onvermijdbaar ten laste van
de algemene middelen te brengen.

3URJUDPPD�YHUYDQJLQJ�(DJOH�HQ�RSWLPDOLVDWLH�LQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJ
In de Kadernota 2003 is een bedrag van 1.300.000 (inclusief BTW) incidenteel en 200.000 (inclu-
sief BTW) structureel beschikbaar gesteld voor de vervanging van het financiële informatiesysteem.
Inmiddels is de Europese aanbesteding afgerond. Gekozen wordt voor de leveranciers van CODA
(pakketsoftware), Pentascope (implementatiediensten) en Interaccess (hardware- en systeemsoftware).

Incidentele kostenraming
De kostenraming is als gevolg van de pakketkeuze bijgesteld en is nu:
Kosten vooronderzoek 60.000
Kosten aanbesteding 200.000
Kosten software en implementatie 1.043.000
Kosten hard- en systeemsoftware 247.000
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Stelpost 155.000
Totaal 1.605.000
Begroot 1.300.000
Aanvullend incidenteel benodigd 405.000

Dit bedrag is inclusief BTW. Zonder BTW is aanvullend benodigd 340.000. Een deel van het aan-
vullend benodigd bedrag kan gedekt worden uit een reeds eerder binnen de PSD gereserveerd bedrag
ad

100.000 voor de ontwikkeling van software. Voor het restant benodigde bedrag van 240.000 wordt
voorgesteld om dit beschikbaar te stellen uit de algemene middelen.

Structurele kostenraming
Kostenraming:
0,5 fte taakgroep 11 technisch beheer PIT 30.000
Onderhoudscontract 52.000
Doorontwikkelings-en beheerbudget 86.000
Totaal 168.000
Begroot 168.000 
Aanvullend benodigd krediet 0
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat structureel voldoende middelen aanwezig zijn. Met de formatie-
uitbreiding bij de sector PIT is deze sector in staat om het technisch beheer van het systeem adequaat
uit te voeren. In de kosten van het onderhoudscontract zijn jaarlijkse aanpassingen inbegrepen. Het
doorontwikkelings- en beheerbudget is nodig om het gebruik van het systeem en managementinfor-
matie verder te optimaliseren.

%HKHHU�SHUVRQHHOVGRVVLHUV
In 2002 is door de vakdiensten een bedrag van 105.000 (inclusief BTW) beschikbaar gesteld om de
achterstand in het ordenen en bijhouden van de personeelsdossiers in te halen. In 2002 is hiermee een
begin gemaakt. In de dienstreserve is het niet gebruikte deel ad 101.500 hiervoor geoormerkt. Voor-
gesteld wordt om ten laste van de dienstreserve 85.294 (exclusief BTW) voor dit doel beschikbaar te
stellen.

:RRQ�ZHUNYHUNHHU
De provinciebrede uitvoering van de regeling woon-werkverkeer, die door de PSD wordt uitgevoerd is
een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Door het open einde karakter van de regeling hebben wij
geen grip op de beheersing van het budget. In 2003 wordt per saldo een tekort verwacht van 50.000
(hogere uitgaven 80.000, terugontvangsten 30.000). Voorgesteld wordt om het verwachte tekort
structureel ten laste van de algemene middelen te brengen.
Inmiddels is een nieuwe regeling woon-werkverkeer ontworpen, waarover wij nog in bespreking zijn
met het Georganiseerd Overleg (GO). De financiële gevolgen van die nieuwe regeling kunnen pas
worden bepaald als hierover overeenstemming is bereikt.

I��$OJHPHQH�PLGGHOHQ
Beleidstaak 1.5 Algemene Middelen

3URYLQFLHIRQGV
De te verwachten meeropbrengst in 2003 is 3.931.377, gebaseerd op de circulaires van september en
december 2002, waarvan 122.000 geoormerkt is ten behoeve van de Concernstaf (beleidstaak 1.3)
voor de invoering van het BTW-compensatiefonds.
Uit de circulaire van maart 2003 blijkt dat over 2002 de behoedzaamheidsreserve en een extra accres
zal worden uitgekeerd. In totaal gaat het om een bedrag van 1.786.748. Hiervan is 950.000 al ver-
werkt in de Rekening 2002, zodat er voor deze bestuursrapportage een bedrag over blijft van

836.748, waarvan 636.866 structureel.
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0RWRUULMWXLJHQEHODVWLQJ��05%�
De te verwachten meeropbrengst in 2003 is 1.390.418.

7UHDVXU\
De te verwachten meeropbrengst in 2003 is 7,56 mln., voornamelijk als gevolg van de eerdere ont-
vangst van de gelden van de verkoop van de REMU. Deze meeropbrengst wordt conform eerder ge-
nomen besluiten gestort in de bestemmingsreserve Provinciaal Structuurfonds.

/RRQ��HQ�SULMVFRPSHQVDWLH�����
Deze wordt in het tweede kwartaal bekend aan de hand van het Centraal Economisch Plan 2003. In
Bestuursrapportage-2/2003 komen we daarop terug.

*UHQVZLM]LJLQJ�/RRVGUHFKW�HQ�9LDQHQ
In de Begroting 2003 is voor de grenswijziging Loosdrecht en Vianen een bedrag gereserveerd van

1.825.000. Zoals in het Overdrachtsdocument is aangegeven blijkt uit de extra lasten van Vianen en
de vrijval van de lasten van Loosdrecht nog een extra meevaller van 315.200, zodat het totaal nog
aan te wenden bedrag 2.140.200 is. Wij stellen u voor dit bedrag te laten vrijvallen. Wel maken wij u
erop attent, dat ons op dit moment signalen bereiken dat bepaalde budgetten, die voor Vianen overge-
komen zijn uit Zuid-Holland onvoldoende blijken te zijn. Zo nodig komen wij daarop in de tweede be-
stuursrapportage terug.

J��'LHQVW�5XLPWH�HQ�*URHQ��5(*�
Beleidstaak 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling
'LJLWDOH�XLWZLVVHOLQJ�YDQ�UXLPWHOLMNH�SODQQHQ��'853�
In IPO-verband worden gemeenschappelijke inspanningen door provincies geleverd in het kader van
het DURP-project (digitale uitwisseling van ruimtelijke plannen). In het Management Beraad Ruimte-
lijke Ordening is besloten daar voor het jaar 2003 een extra impuls aan te geven. De bijdrage van de
provincie Utrecht is vastgesteld op 14.000 en is bestemd voor de afdekking van personele kosten en
inhuur externe expertise. Dit staat geheel los van de digitalisering van het streekplan Utrecht, waarvan
de kosten ten laste worden gebracht van het beschikbaar gestelde streekplanbudget. Voorgesteld wordt
dit bedrag te dekken ten laste van de dienstreserve Ruimte en Groen.

Beleidstaak 2.2  Wonen en Stedelijke Vernieuwing

2QWYOHFKWLQJ�%58
Aandachtspunt is de noodzakelijke forse inzet in het traject van de ontvlechting van het BRU in het
eerste kwartaal van 2003 en zeker nog doorlopend in het vervolg van dit jaar. Niet uitgesloten wordt
dat dit in het tweede halfjaar tot een knelpunt kan leiden in de voortgang van een aantal andere werk-
zaamheden. Als dat aan de orde komt wordt tijdig een voorstel voor prioritering gedaan.
Verder staat vast dat na de ontvlechting de provincie een taakuitbreiding te wachten staat en dat voor
een aantal faciliterende taken die het BRU tot nu toe voor de uittredende gemeenten vervult (ook dit
jaar al) een beroep gedaan wordt op de provincie. De verwachting is dat het in totaal om 1,0 fte zal
gaan; het gaat concreet om de wettelijke taak toezicht huisvesting statushouders en bij de faciliterende
zaken om ondersteuning regionale afstemming woon- en stedelijk vernieuwingsbeleid in algemene zin
(w.o. uitwerking verstedelijkingsafspraken, regionale woonmilieudifferentiatie e.d.).

([SHULPHQWHQNUHGLHW
Bij de behandeling van de Begroting 2002 is de voorgestelde structurele verlaging met 36.000 van
het experimentenkrediet bij amendement incidenteel herzien. Dit in afwachting van conclusies van de
op dat moment nog in gang zijnde audit. De beleidsaudit heeft tot de conclusie geleid dat m.n. het
SMART-er maken van doel en criteria en het gestructureerd bevorderen van kennisoverdracht gewenst
zijn. T.a.v. nut en noodzaak is de overweging dat beleid en maatschappelijke ontwikkelingen op het
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gebied van volkshuisvesting dynamisch zijn en bevordering van experimenten en vernieuwing een
doel van alle tijden is.
Om voldoende uitvoering te kunnen geven aan deze zaken is het nodig om ook in 2003 en volgende
jaren weer over het extra bedrag van 36.000 te kunnen beschikken. Voorgesteld wordt dit bedrag
voor 2003 incidenteel beschikbaar te stellen t.l.v. de algemene middelen en als onvermijdbare verho-
ging te betrekken bij de voorstellen voor de Begroting 2004.

Beleidstaak 2.3 Archeologie en Monumentenzorg

0DOWD
Eind december 2002 is door het Rijk (ministerie van OCenW) een bijdrage beschikbaar gesteld voor
de voorbereiding van de nieuwe wetgeving voor archeologie (implementatie Verdrag van Valletta,
ofwel Malta). Er is aan de provincies in totaal 1miljoen uitgekeerd. Het aandeel van de provincie
Utrecht hierin bedraagt 63.500. Dit bedrag is rechtstreeks in het provinciefonds opgenomen en intern
toegevoegd aan de ‘algemene uitkering’ (d.w.z. de algemene middelen). Duidelijkheid over de be-
schikbaarstelling van het bedrag voor 2002 kwam pas op zo’n laat tijdstip dat besteding in 2002 niet
meer mogelijk was. In 2003 wordt voor dat jaar nog eens een zelfde bedrag uitgekeerd. Het voorne-
men is dat het rijk tot de nieuwe wet van kracht is jaarlijks een bijdrage voor de voorbereiding van
Malta beschikbaar stelt.
De dienst Ruimte en Groen gaat alle nieuwe werkzaamheden, die de wet de provincies oplegt, uitvoe-
ren en maakt structureel aanspraak op deze bijdrage. Om het geld voor Malta uit de algemene midde-
len te halen, moet een bestedingsvoorstel worden ingediend. Momenteel wordt een startnotitie ‘Malta
in Utrecht’ voorbereid.
Voor het verder vormgeven van het provinciaal archeologiebeleid volgens de beleidsdoelstellingen in
de bestaande nota's en het uitvoeren van nieuwe taken, zoals het adviseren en begeleiden van de ge-
meenten in het kader van Valletta, is in 2002 aanvullende menskracht aangesteld (Kadernota 2002,
project nr. 15: uitvoering archeologiebeleid). Ook gemeenten krijgen nieuwe taken. Om gemeenten
actief te ondersteunen bij de uitvoering van de nieuwe wet is er voor vier jaar geld beschikbaar om de
beleidsmatige inzet van de gemeenten te stimuleren (Kadernota 2002, project nr. 14: Malta). Omdat de
invoering van nieuwe wet is vertraagd zijn in 2002 nog geen uitgaven op dit budget gedaan. Wel is in
alle sectorale advisering aan gemeenten en begeleiding van gemeentelijke projecten extra aandacht be-
steed aan het verdrag van Valletta.
In het nu voorliggende wetsvoorstel  krijgt de provincie onder meer de taak om archeologische atten-
tiegebieden aan te wijzen. Voor deze gebieden gelden verzwaarde vergunningsvereisten en bestem-
mingsplanvereisten. De bestaande archeologische verwachtingskaart van het rijk (de zgn. IKAW) is te
grofmazig om tot een verantwoorde begrenzing van de attentiegebieden te komen. In 2003 wordt het
geld besteed aan het verfijnen van de IKAW voor een ‘CHS-gebied’ binnen de provincie, de Utrechtse
Heuvelrug (met overgang naar de Gelderse Vallei). Dan wordt tevens invulling gegeven aan een van
de doelstellingen voor de Utrechtse Heuvelrug uit de CHS-nota 1LHW�YDQ�*LVWHUHQ (het verbeteren van
de archeologische kennis over de Heuvelrug en dit toepasbaar maken voor behoud, beheer en toegan-
kelijkheid). Binnenkort wordt een projectvoorstel opgesteld.
Voor de volgende jaren wordt het geld besteed aan het verfijnen van de IKAW voor andere regio’s en
aan diverse bestuurlijke taken ter implementatie van de nieuwe wetgeving. Aan een concrete inschat-
ting van de kosten wordt gewerkt ten behoeve van de Begroting 2004 en verder. De behandeling van
het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer zal daarvoor eerst meer helderheid moeten geven.
Voorgesteld wordt de door het rijk ten behoeve van het project Malta eind 2002 (en in 2003) beschik-
baar gestelde bedragen, in totaal 127.000, te bestemmen voor de uitvoering van bovengenoemde
werkzaamheden en dit bedrag door middel van een begrotingswijziging ten laste van de algemene
middelen beschikbaar te stellen t.g.v. de beleidstaak 2.3 Archeologie en Monumentenzorg.

+HUZDDUGHULQJ�$0.
In 2003 wordt door het rijk een eenmalige bijdrage aan de provincies verstrekt voor de landelijke her-
waardering van de Archeologische Monumentenkaart (AMK). De provincie Utrecht krijgt daarvoor
van het rijk 52.000. In 2003 wordt een opdracht verstrekt aan een extern bureau voor de herwaarde-
ring. Het betreft gespecialiseerd bureau en veldonderzoek.
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Voorgesteld wordt de rijksmiddelen toe te voegen aan de beleidstaak 2.3, ten behoeve van het project
herwaardering AMK.

Beleidstaak 2.4 Recreatie en Toerisme

%HKHHU�HQ�RQGHUKRXGVNRVWHQ�5HFUHDWLHVFKDS�8WUHFKWVH�+HXYHOUXJ�HQ�9DOOHLJHELHG
De post Beheer en Onderhoud in de Begroting 2003 van het recreatieschap is ingaande 2003 structu-
reel met  33.500 verhoogd. De reden hiervan is dat de met de deelnemende gemeenten en de provin-
cie overeengekomen jaarlijkse stijging van de bijdragen met 3%, vastgesteld in het kader van de bud-
getfinanciering, onvoldoende is om alle kosten te dekken.
Het aandeel van de provincie in deze verhoging bedraagt 14.000, ingaande het jaar 2003. Mede na
verkregen advies van de commissie Cultuur en Economie hebben wij op 4 maart 2003 besloten om u
voor te stellen de hogere bijdrage structureel te dekken ten laste van de algemene middelen en te be-
trekken bij de Bestuursrapportage-1/2003 en als onvermijdbare verhoging te betrekken bij de Begro-
ting 2004.

0DDWUHJHOHQ�LQ�YHUEDQG�PHW�YHUQLHOLQJHQ�DDQ�ILHWV�YRHWEUXJ�.URPPH�0LMGUHFKW
In 2001 hebben wij een fiets/voetbrug aangelegd over de Kromme Mijdrecht in de gemeente De Ron-
de Venen. Na het in gebruik nemen van deze brug zijn aan de technische installatie meermalen ver-
nielingen toegebracht. Om verdere vernielingen te voorkomen zijn inmiddels videocamera’s geplaatst.
De kosten hiervan bedragen eenmalig 58.000. Wij stellen voor om ook deze kosten als onvermijd-
baar aan te merken en te dekken ten laste van de algemene middelen.

Beleidstaak 2.5 Natuur en Landschap

,QVSUDDNSURFHGXUH�(FRORJLVFKH�KRRIGVWUXFWXXU�NDDUW�NZHWVEDUH�JHELHGHQ�YRRU�YHU]XULQJ��]XXUNDDUW��
Op grond van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) moeten de provincies in een afzonderlijk be-
sluit de begrenzing van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) vaststellen. Op basis van de EHS
wordt aan de hand van criteria, zoals genoemd in de WAV, bepaald welke gebieden als kwetsbaar
voor verzuring worden aangemerkt. Hierbij werd tot nu toe uitgegaan van de in 1992 door PS vastge-
stelde EHS. De WAV vereist echter een afzonderlijk besluit van Gedeputeerde Staten waarin de EHS
voldoende gedetailleerd is weergegeven. Dit is noodzakelijk om op basis van in de wet geformuleerde
criteria exact te kunnen vaststellen welke terreinen als kwetsbaar voor verzuring moeten worden aan-
gemerkt. Door de inwerkingtreding van de WAV is er dus sprake van rechtsgevolgen bij het aanwijzen
van EHS-gebieden. Derhalve moet deze aanwijzing de AWB-procedure doorlopen, hetgeen enkele ja-
ren in beslag kan nemen.
Het lag in ons voornemen om de EHS gelijktijdig met het Streekplan vast te stellen. Omdat hieraan
geen AWB-procedure is gekoppeld, is deze wijze van vaststelling niet geldig voor de WAV. De EHS
dient nu in een afzonderlijke procedure te worden vastgesteld. In de hieraan gekoppelde inspraakpro-
cedure wordt wel de gelegenheid geboden om te reageren op de in het streekplan aangekondigde
ruimtelijke bescherming van de EHS. Hiermee wordt een dubbele inspraak op de EHS voorkomen.
Voor deze onvoorziene door het Rijk opgelegde zware inspraakprocedure zijn extra middelen beno-
digd tot een bedrag van 50.000. O.a. ten behoeve van de inhuur van een externe procesbegeleider en
voor de te verwachten kosten van inspraakbijeenkomsten, zaalhuur en advertentiekosten, kaartmateri-
aal etc.
Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.

*HELHGVSODQQHQ�HFRORJLVFKH�YHUELQGLQJV]RQHV
De door het Rijk opgelegde veranderingen in de Subsidieregeling Natuurbeheer, zoals een eventuele
wijziging van het aantal beheerspakketten, geven aanleiding tot zorg. Dit kan tot gevolg hebben dat
ook alle natuurgebiedplannen moeten worden aangepast. Dit brengt hoge kosten met zich mee vanwe-
ge de benodigde inzet van personeel, extra drukwerk en inspraakprocedures. Gezien de hoge kosten
die reeds gemaakt zijn voor de zojuist vastgestelde natuurgebiedplannen is dit een ongewenste situatie.
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In IPO-verband zal dit worden aangekaart. De provincie Utrecht zal bestuderen of eventuele wijzigin-
gen door middel van vertaaltabellen kunnen worden doorgevoerd.

1DWXXUEHVFKHUPLQJVZHW
Voor de uitvoering van de Natuurbeschermingswet (opstellen en uitvoeren van beheersplannen) heeft
de provincie Utrecht bij het ministerie van LNV voor 46.000 aan projectvoorstellen ingediend. In-
middels heeft het ministerie van LNV toegezegd dit bedrag in 2003 beschikbaar te stellen.
Voorgesteld wordt om het bedrag van 46.000 op te nemen in de begroting en beschikbaar te stellen
voor het opstellen en uitvoeren van beheersplannen.

9ULMZLOOLJH�ZHLGHYRJHOEHVFKHUPLQJ
Het ministerie van LNV en de provincies voeren gezamenlijk het project Vrijwillige Weidevogelbe-
scherming uit. Door beide partijen is besloten om tot en met 2003 het project vrijwillige weidevogel-
bescherming te continueren. In de provincie Utrecht wordt dit project door Landschapsbeheer Utrecht
uitgevoerd. Het voor 2002 door het Rijk beschikbaar gestelde bedrag van 32.000 is eerst eind 2002
bekend geworden en uitbetaald aan de provincie en dient in 2003 nog door ons te worden doorbetaald.
Voor het jaar 2003 wordt, evenals dat in 2002 het geval was, ervan uitgegaan, dat provincie en LNV
ieder 50% ( 32.000) van de kosten dragen. Voorgesteld wordt deze bedragen in de Begroting 2003 op
te nemen. De kans is aanwezig dat het Rijk het bedrag voor 2003 vermindert en dat provincie ge-
vraagd zal worden een hogere bijdrage te leveren. Over de definitieve rijksbijdrage 2003 vindt nog
overleg plaats tussen IPO en LNV; hiervoor zal zonodig t.z.t. een begrotingswijzigingsvoorstel wor-
den ingediend.

',�DNNRRUG�/DQGVFKDSVEHKHHU�8WUHFKW
Voor 2003 heeft het Rijk een bijdrage van 135.000 toegezegd. Dit bedrag loopt via de provincie,
maar moet worden doorbetaald aan Landschapsbeheer Utrecht. Voorgesteld wordt dit bedrag op te
nemen in de Begroting 2003.

5LMNVVRRUWHQEHOHLG
Door het ministerie van LNV zijn voor 2003 de volgende subsidies toegekend:

- 27.000  voor de coördinatie landelijk soortbeschermingsplan groene glazenmaker
- 68.000  voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma Uitvoering Soortenbeleid voor 2003
- 67.000  voor de uitvoering van het project groene glazenmaker in de provincies Noord-Holland,

Utrecht en Zuid-Holland.
Deze bedragen dienen zowel aan de lasten- als batenkant d.m.v. een begrotingswijziging te worden
opgenomen in de Begroting 2003.

)ORUD��HQ�IDXQDZHW
Door het ministerie van LNV is eind 2002 na uitvoerige onderhandelingen met de provincies uiteinde-
lijk een bijdrage verstrekt voor de uitvoering van de Flora- en faunawet voor een periode van 2 jaar
voor een bedrag van 217.000. Deze uitvoeringsmiddelen zijn ineens beschikbaar gesteld. De be-
schikbaar gestelde middelen zijn o.a. bestemd ter dekking van de exploitatiekosten en bestuurskosten
van de FBE (vanaf�1 januari 2003 is hiervoor gedurende 3 jaar jaarlijks een subsidie toegekend van
maximaal 55.000)�en voor het opstellen van een faunabeheersplan.
In 2003 vooral, maar ook in de jaren daarna moet rekening worden gehouden met een aanzienlijk be-
drag dat nodig is voor wettelijk noodzakelijke publicatiekosten voor  te verlenen ontheffingen inzake
de Flora- en faunawet. Zolang ontheffingen nog niet op basis van het faunabeheerplan en meer gebun-
deld kunnen worden verleend, hebben we relatief te maken met meer publicatiekosten. Daarmede is
geen rekening gehouden in de rijksbijdrage. Voor 2003 worden de publicatiekosten voorlopig geschat
op een bedrag van ca. 25.000 en mogelijk moet gerekend worden op een nog hoger bedrag. Voor dit
bedrag is slechts zeer beperkt dekking aanwezig. Voorlopig moet rekening worden met een kosten-
overschrijding van 20.000 .
Voorgesteld wordt deze extra onvermijdbare kosten te dekken t.l.v. de algemene middelen.
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Beleidstaak 2.6 Agrarische zaken en Landinrichting

/DQGLQULFKWLQJ�DOJHPHHQ
Wij signaleren, dat de beschikbare rijksbudgetten voor grondverwerving en inrichting door bezuini-
gingen zeer beperkt zijn voor 2003. Voor inrichting heeft het Rijk in 2003 slechts beschikbaar

1,8 miljoen. De door DLG aangegane verplichtingen geven al een overschrijding van dit budget van
1,7 miljoen. Het gevolg hiervan is, dat grote vertraging zal ontstaan in de uitvoering van de diverse

projecten. Binnen de dienst wordt de mogelijkheid onderzocht voor de belangrijkste problemen een
oplossing te bieden, bijvoorbeeld door voorfinanciering ten laste van de egalisatiereserve. Volgens de
geldende regeling bestaat die mogelijkheid voor maximaal 50% van het jaarlijks beschikbare rijksbud-
get voor inrichting. Volgens het budget van dit jaar zou de voorfinanciering dus maximaal

0,9 miljoen kunnen zijn. Gelet op het vooruitzicht voor de komende jaren is echter grote terughou-
dendheid geboden en dienen er spijkerharde garanties te zijn voor terugbetaling. Dan nog kan met een
dergelijke voorfinanciering slechts een deel van de problemen worden opgelost. Er is nog geen con-
creet zicht op de budgetten voor 2004, maar de kans is reëel dat vrijwel de gehele uitvoering stil gaat
vallen. Op 2 april 2003 heeft een gesprek plaatsgevonden met DLG en de voorzitters van de landin-
richtingscommissies over de gevolgen van de beperkte middelen voor de voortgang van de projecten.
De verschillende commissies inventariseren nu hun meest urgente wensen. Mei 2003 zal ons college
dan de keuze voorgelegd worden waar de beschikbare middelen ingezet zullen worden en of overwo-
gen moet worden om aanvullende provinciale middelen beschikbaar te stellen, waarvoor uiteraard dan
wel dekking mogelijk moet zijn.

/DQGLQULFKWLQJ�/RSLNHUZDDUG
In het kader van de bezuinigingsoperatie Drieslag is op instigatie van de provincie voor een aantal
landinrichtingsprojecten gekort op het budget voor kavelverbetering en kavelaanvaarding. Om daarbij
de risico’s voor de landinrichtingscommissies (LIC’s) te kunnen ondervangen heeft de provincie zich
garant gesteld voor aanspraken i.v.m. rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van belanghebbenden. Voor
de Lopikerwaard is de garantstelling alleen verleend voor de kavelverbeteringswerken. In een brief
aan de LIC van september 1999 is abusievelijk aangegeven, dat deze garantie geldt voor kavelverbete-
rings- én kavelaanvaardingswerken. Echter uit de verwijzing naar voorgaande correspondentie in die-
zelfde brief blijkt duidelijk dat de garantstelling voor de Lopikerwaard alleen kavelverbetering betreft.
Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft onlangs als raming afgegeven, dat er 1,7 miljoen extra nodig
zou zijn voor kavelaanvaarding en 0,3 miljoen extra voor kavelverbetering en heeft daarvoor een be-
roep gedaan op de garantstelling van de provincie.
Per 1 juni a.s. zullen de totale kosten voor kavelverbetering op basis van een inventarisatie bekend
zijn. Dan kan worden bepaald hoe groot het bedrag van de begrotingsoverschrijding zal zijn, die de
provincie conform de verleende garantstelling (voor de kavelverbetering is destijds 408.000 gega-
randeerd) zal moeten financieren.
De kavelaanvaarding valt niet onder de provinciale garantstelling en volgens de provincie zal dan ook
daarvoor een beroep gedaan moeten worden op de verplichtingenruimte uit de rijksbijdrageregeling
voor de komende jaren. Onderzocht  wordt of er bij de andere provincies draagvlak is dit van de ge-
zamenlijke verplichtingenruimte af te halen. Als dit niet het geval is zou waarschijnlijk voor de ko-
mende drie jaar de gehele beschikbare provinciale verplichtingenruimte hieraan besteed dienen te
worden.
In de tweede bestuursrapportage voor het jaar 2003 zullen wij u nader informeren m.b.t. de financiële
gevolgen voor het project en de garantstelling.

K��'LHQVW�:DWHU�HQ�0LOLHX��:(0�
Beleidstaak 3.1 Water

%DJJHUHQ
Bij het opstellen van de Jaarrekening 2002 is geconstateerd dat in de Begroting 2002 een te hoog be-
drag was opgenomen voor de storting in de voorziening baggerwerk Eemmond. Dit hield verband met
het aflopen van een kadernotaproject, dat niet goed was verwerkt. Ook in de Begroting 2003 is dit te
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hoge bedrag (verschil 126.000) meegenomen. De 126.000 is dus ten onrechte opgevoerd als stor-
ting in de voorziening.
Door een technische begrotingswijziging wordt deze storting gecorrigeerd en omgezet naar budget
voor overige goederen en diensten binnen de beleidstaak Water.

Beleidstaak  3.2 Milieu

2QWZLNNHOLQJ�EDJJHU�HQ�DFWLHI�ZDWHUERGHPEHOHLG
In Bestuursrapportage-1/2002 is er voor de baggerstortlocatie Zevenhuizen voor 2 jaar een uitbreiding
van de capaciteit gegeven van 0,8 fte (zijnde 60.000). Inmiddels zijn afspraken gemaakt met een
detacheringorganisatie. In plaats van 60.000 is er 0,8 fte in de begroting aan de formatie toegevoegd.
Voorgesteld wordt om binnen de bevoegdheid van de directeur de 0,8 fte om te zetten naar 60.000
voor overige goederen en diensten.

3URYLQFLH�GHNNHQG�EHHOG�ERGHPVDQHULQJVRSHUDWLH
Sinds medio 1999 staat bij deze prestatie ten onrechte een opbrengst geraamd van het Rijk van

177.000, op basis van een mondelinge afspraak tussen het toenmalige sectorhoofd en VROM.
De opbrengt heeft inmiddels een Wbb-nummer gekregen. Binnen de bevoegdheid van de directeur
wordt het bedrag 177.000 via een technische begrotingswijziging gecorrigeerd.

,QNRPVWHQ�HQ�XLWJDYHQ�GRRU�WRHSDVVLQJ�EHVWXXUVGZDQJ
In de Begroting 2003 is een bedrag van 57.000 opgenomen voor zowel lasten als baten m.b.t.  het
toepassen van bestuursdwang. Bij deze baten kan primair gedacht worden aan het opleggen en verbeu-
ren van een last onder dwangsom bij bedrijven indien zij bij voortduring en na schriftelijke waarschu-
wing niet voldoen aan de hen opgelegde milieueisen. Bij lasten kan worden gedacht aan de uitgaven
die volgen uit het sluiten van een bedrijf als het bedrijf niet aan de milieuregelgeving kan of wil vol-
doen en nalaat zelf de sluiting ter hand te nemen. De praktijk leert dat, alhoewel lasten onder dwang-
som geen unicum meer zijn, bestuursdwang nauwelijks leidt tot het daadwerkelijk vorderen van een
geldbedrag bij een bedrijf. Het middel last onder dwangsom en de dreigende werking van een vorde-
ring, leidt er in het merendeel van de gevallen toe dat een bedrijf uiteindelijk overgaat tot het realise-
ren van de door de provincie geëiste milieumaatregelen. De hoogte van de last onder dwangsom wordt
zo gekozen dat het financieel aantrekkelijker is om de benodigde investeringen te plegen, dan de last
onder dwangsom te verbeuren. Daarnaast blijkt in de praktijk dat het toepassen van bestuursdwang
(bv. sluiting van een bedrijf) ook zelden uitgaven vergt van de provincie.

/HJHV�YXXUZHUNHYHQHPHQWHQ
Op 1 maart 2002 is de provincie bevoegd gezag geworden voor handhaving van vuurwerkevenemen-
ten en per 1 januari 2003 tevens voor toestemmingverlening vuurwerkevenementen. De voor de toe-
stemmingverlening van vuurwerkevenementen benodigde personele capaciteit is groter dan wat door
VROM wordt vergoed. Om die reden is in het najaar van 2002 door uw staten (besluit 7 oktober 2002)
besloten leges te gaan heffen op de toestemmingverlening vuurwerkevenementen. Voor 2003 wordt
daarom een veel lager bedrag aan inkomsten en dus ook aan uitgaven verwacht dan in eerste instantie
geschat. Er wordt rekening gehouden met 50.000 aan legesinkomsten en uitgaven. Dit is gebaseerd
op circa 94 evenementen.�Conclusie is dat de mindere inkomsten die worden veroorzaakt door de da-
lende vergunningaanvragen voldoende dekking geven voor de daarmee dalende uren voor de uitvoe-
rende werkzaamheden.

9HUJXQQLQJYHUOHQLQJ�NHWHQ
Uit afspraken in 2002 met de HDSR zouden er aanvragen voor 26 baggerdepots komen in 2003. Dit
resulteert in een extra claim op het uitbestedingbudget van 95.000. In overleg met de HDSR wordt
een planning opgesteld, waarbij tevens een financiële vertaling gemaakt wordt.
Het reguliere uitbestedingbudget vergunningverlening wordt op dit moment sneller uitgeput dan ver-
wacht. Oorzaken hiervoor zijn:
- Verhoogde handhavinginspanningen leiden tot meer “vergunningen onderhoud”.
- Het aantal aanvragen neemt toe (en ons werk is voor een belangrijk deel vraag gestuurd).
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- Grote en complexe procedures vragen meer inzet dan gepland (bv. Smink).
- De vacature in de vergunningverlening dient gecompenseerd te worden.

Gezien het feit dat er nu reeds op een budget van 230.000 voor 110.000 verplichtingen aan zijn
gegaan, is een nadere analyse gewenst. Mocht het nodig zijn, dan zal bij Bestuursrapportage-2/2003
onderbouwd aanvullende dekking uit de algemene middelen gevraagd worden.

L��'LHQVW�:HJHQ��9HUNHHU�HQ�9HUYRHU��:99�
Beleidstaak 4.1 Verkeers- en vervoersbeleid

9DVWVWHOOLQJ�6038
In de beleidsvoornemens in de Begroting 2003 wordt uitgegaan van vaststelling van het SMPU voor
de zomer van 2003. De jongste planning gaat ervan uit dat de inspraakprocedure loopt tot mei 2003 en
dat daarna de definitieve behandeling van het ontwerp-SMPU in het college en vervolgens de vaststel-
ling in PS wordt voorbereid. Dit betekent dat deze vaststelling eerst na de zomer zal kunnen plaats-
hebben.
In verband met het feit dat in het verleden een lager budget voor de totstandkoming van het SMPU is
beschikbaar gesteld dan oorspronkelijk was gevraagd, is de kostenplanning van het SMPU op dit lage-
re budget aangepast. Dit budget zou toereikend zijn geweest indien niet gaande het proces uitgaven
voor een aantal activiteiten ten laste van het SMPU-budget zijn gebracht die niet waren voorzien.
Het opstellen van een strategische mobiliteitsvisie in samenwerking met onze regiopartners was in het
oorspronkelijke budget niet voorzien. Deze gezamenlijke visie o.a. met het BRU was nodig om een
provinciebreed uitgangspunt te krijgen voor onze strategische plannen. De kosten voor deze toekomst-
verkenningen hebben mede voor de overschrijding gezorgd  van het beschikbare budget. Hierdoor zal
er uiteindelijk een tekort ontstaan van naar verwachting 36.000. Wij stellen voor het SMPU-budget
aan te vullen met dit bedrag ten laste van algemene middelen.

,QVSUDDNSURFHGXUH�6038
Het SMPU is het eerste strategische plan dat de inspraak ingaat. Wij willen dat op een interactieve
manier doen, mede met gebruikmaking van de mogelijkheden die internet ons biedt. De ervaringen die
daarmee opgedaan worden, kunnen benut worden bij de andere strategische plannen. In het SMPU
budget is geen rekening gehouden met deze moderne communicatiewijze. Toch wil de dienst deze er-
varing met interactieve inspraak niet uit de weg gaan. Ten gevolge van de eerder doorgevoerde bezui-
nigingen op het SMPU budget, in orde van grootte van 40% van de oorspronkelijke raming, is er nu
geen enkele ruimte voor deze aanvullende uitdaging. Door provinciale staten is aangegeven dat de
communicatiekosten van de strategische plannen binnen het budget van het project moeten passen, dan
wel binnen de budgetten van de dienst.
Wij stellen voor deze aanpak van de inspraak te hanteren  en de benodigde uitgaven ter grootte van

19.300 ten laste te brengen van de dienstreserve WVV.

*RHGHUHQYHUYRHU
Ten behoeve van een meer actieve participatie in het Randstadsamenwerkingsproject GOVERA is
voor elk van de jaren 2003, 2004 en 2005 in de Kadernota 2003 een bedrag van 80.000 opgenomen.
Het voor het jaar 2003 beschikbaar gestelde bedrag van 80.000 is niet geheel benodigd voor partici-
patie in GOVERA, aangezien het in dat kader oprichten van een Multimodaal Coördinatie- en Advies-
centrum West is vertraagd. Wij willen het resterende bedrag ter grootte van 22.500 wel in de sfeer
van het goederenvervoer besteden. In het kader van de bevordering van het goederenvervoer over wa-
ter wensen wij dit bedrag in te zetten ten behoeve van participatie in onderzoek naar de mogelijkheden
van het bevorderen van goederenvervoer over de Eem ( 15.000) en in een studie naar het als logistiek
knooppunt herinrichten van het multimodale bedrijventerrein Lage Weide ( 7.500).  De gewijzigde
aanwending van 22.500 leidt niet tot een aanvullende claim voor participatie in GOVERA. Wij stel-
len voor om van het kadernotaproject 2003 GOVERA 15.000 aan te wenden voor participatie in on-
derzoek naar de mogelijkheden van het bevorderen van goederenvervoer over de Eem  en 7.500 voor
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deelname aan een studie naar het als logistiek knooppunt herinrichten van het multimodale bedrijven-
terrein Lage Weide.

$���ZHVW
Bij de tweede bestuursrapportage van 2002 is het budget dat beschikbaar was gesteld voor het Kader-
notaproject A27, zijnde 159.000, nader toebedeeld aan het project A12-west. De provincie heeft
daarbij de regie op zich genomen voor het goed op elkaar afstemmen van een groot aantal projecten
rond de A12-west, dat door diverse overheidspartijen wordt ontwikkeld. Eind 2002 is besloten het ge-
noemde bedrag naar 2003 over te boeken. Het project is inmiddels door het tekenen van een bestuurs-
convenant succesvol afgerond. Naar verwachting zal van het beschikbare budget een bedrag van circa

100.000 resteren. Er wordt thans van uit gegaan dat zich op korte termijn nog enkele projecten zul-
len manifesteren waarvoor het gewenst is, dat de provincie wederom de regierol zal gaan vervullen.
Wij stellen voor het restantbudget van het project A12-west, zijnde 100.000 thans vrij te laten vallen.
In afwachting van nadere voorstellen voor soortgelijke projecten zullen wij u zo nodig bij Bestuurs-
rapportage-2/2003 voorstellen om de daarvoor nodige kosten af te wegen.

Beleidstaak 4.2 beheer en aanleg provinciale wegen

*ODGKHLGEHVWULMGLQJ
Voor het onderdeel gladheidbestrijding is een tweetal bestaande voorzieningen (materiaal en materi-
eel) aanwezig. De onttrekking aan deze voorzieningen in de afgelopen jaren nemen zodanige vormen
aan dat er sprake is van een structurele negatieve stand. In het tweede kwartaal van 2003 zullen wij
hierover geïnformeerd. Zo nodig komen wij daarop in Bestuursrapportage-2/2003 terug.

%XGJHW�EHKHHU�HQ�RQGHUKRXG�ZHJHQ
Als gevolg van de reorganisatie bij de dienst WVV  en de daarmee gepaard gaande personeelswijzi-
gingen lopen vanaf 2001 opgeleverde projecten, de daarbij behorende wijziging van het onderhouds-
budget en het uit de algemene middelen beschikbaar gestelde budget niet meer met elkaar in de pas.
In de jaren 2001-2003 is de dienst daardoor vermoedelijk zo’n 147.000 aan haar toekomend onder-
houdsbudget misgelopen. In overleg met de Concernstaf is momenteel onderzoek gaande naar de
juistheid van dit bedrag. In Bestuursrapportage-2/2003 zullen wij hierop terugkomen.

6WRUPVFKDGH
In het najaar 2002 veroorzaakten zware stormen een onverwacht grote schade aan de beplanting.
Om deze schade, die gevaar voor het verkeer op onze wegen opleverde, te herstellen is tijdelijk geld
gevonden door binnen het beplantingsbestek voor ongeveer 45.000 aan werkzaamheden op te
schorten in tijd. De consequentie daarvan is dat de werkzaamheden binnen het bestek niet zijn uitge-
voerd waardoor er achterstallig onderhoud is ontstaan, die risico’s opleveren. Daarom worden de
werkzaamheden aan de beplanting begin 2003 uitgevoerd.
Wij stellen voor de kosten ad 45.000, die gemaakt zijn voor het herstel van de stormschade binnen
het dienstbudget op te vangen door aanwending van het aanbestedingsvoordeel beplantingsbestek
2003.

Beleidstaak 4.3 openbaar vervoer

([SORLWDWLH�2SHQEDDU�9HUYRHU
In 2002 is de concessie Oost-Utrecht met één jaar verlengd tot 15 december 2003. De eisen ten aan-
zien van gegevensverzameling door en informatieverstrekking van Connexxion aan de provincie zijn
hierbij verscherpt. Bij de verlenging van de concessie werd nog uitgegaan van een openbaar aanbeste-
de concessie per 15 december 2003, zoals ook in de provinciale begroting 2003 is aangegeven. Mede
door de onzekerheid rond de ontvlechting van het BRU is de voorbereiding van de aanbesteding min-
der voortvarend verlopen dan gedacht. Het openbaar aanbesteden van de concessie Oost-Utrecht, die
uit dient te gaan van een periode van zes jaar, is thans niet opportuun omdat als gevolg van de ont-
vlechting binnen een jaar overdracht van OV-lijnen zal gaan plaatsvinden. Er wordt daarom nu ingezet
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op openbare aanbesteding van het openbaar vervoer in het oosten van de provincie Utrecht per 15 de-
cember 2004.

0RWLH�³%HUHLNEDDU�PHW�2SHQEDDU�9HUYRHU´�G�G�����QRYHPEHU�����
Provinciale staten hebben ons bij motie verzocht het Stimuleringsfonds Openbaar Vervoer te gebrui-
ken om het kwaliteitsniveau van het OV en CVV te handhaven en daartoe in 2003 een bedrag van 
454.000 voor het stimuleringsfonds beschikbaar te stellen door dit bij de eerste Bestuursrapportage
2003 af te wegen ten laste van de algemene middelen.

5HDFWLYHULQJ�VSRRUOLMQ�9HHQHQGDDO�$PHUVIRRUW��321�OLMQ�
Op 13 mei 2002 heeft een groot aantal partijen tijdens de vergadering van provinciale staten gezamen-
lijk een motie ingediend. In de motie wordt verzocht om samen met de lokale partners uit het WERV-
gebied een verkennend onderzoek te starten naar de mogelijkheden om het bestaande spoortracé Vee-
nendaal-Amersfoort (PON-lijn) te reactiveren en te benutten voor een lightrailverbinding of eventuele
alternatieven. In het verleden zijn de mogelijkheden voor het reactiveren van de spoorlijn Amersfoort-
Veenendaal reeds onderzocht. Alvorens een haalbaarheidstudie uit te voeren is geïnventariseerd of
zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die de conclusies of aanbevelingen uit eerdere onderzoeken
veranderen. Naar aanleiding van de inventarisatie, waarin zowel gekeken is naar de mogelijkheden
voor een (light)rail verbinding als een HOV-busbaan over het voormalige tracé, is geconcludeerd dat
reactivering niet haalbaar is en een  haalbaarheidsstudie derhalve niet zinvol is.
Op dit moment ontbreekt echter een snelle openbaar-vervoerverbinding tussen Veenendaal en Amers-
foort. Een betere verbinding versterkt het openbaarvervoer netwerk. Wij hebben daarom op 25 maart
2003 besloten om versneld (2003 in plaats van 2004) de mogelijkheden te onderzoeken voor het ver-
beteren van de huidige busverbinding tussen deze locaties en de kosten van dit onderzoek te dekken
uit het dienstbudget. De kosten voor dit onderzoek bedragen 17.500. In de Begroting 2003 zijn daar-
voor echter geen middelen gereserveerd en ook niet beschikbaar.
Wij stellen derhalve voor om het bedrag van 17.500 alsnog ten laste van algemene middelen te bren-
gen.

M��'LHQVW�:HO]LMQ��(FRQRPLH�HQ�%HVWXXU��:(%�
Beleidstaak 5.1 Economische en Europese zaken

(FRQRPLVFKH�]DNHQ
� In het kader van het project kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen is door het Ministerie van Econo-

mische Zaken voor de derde maal een bedrag van 6,8 mln. toegekend aan de provincie Utrecht
voor de uitvoering van (meerjarige) projecten op het gebied van herstructurering en verbetering
bereikbaarheid op bedrijventerreinen.� Ter versterking van de kennisinfrastructuur is door de Europese Commissie in januari 2003

2 mln. toegekend aan de provincie voor de uitvoering van het actieprogramma “Innovatieve Ac-
ties”.  Met de stichting Unité, waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden vertegen-
woordigd zijn, wordt gewerkt aan de concrete uitvoering.� De huidige structuur rond het arbeidsmarktbeleid  - drie regionale platforms en een koepelplatform
- functioneert in onvoldoende mate om actief in te kunnen spelen op de huidige arbeidsmarktpro-
blematiek. In overleg met de verschillende partners wordt gewerkt aan een actievere opstelling
van de provincie bij uitvoering van het arbeidsmarktbeleid.

1XWVYRRU]LHQLQJHQ
Eind december 2002 is een overeenkomst gesloten tot verkoop van REMU N.V. aan het Nederlandse
energiedistributiebedrijf Eneco. Vrij snel hierna, op 31 januari 2003, is de goedkeuring van de Minis-
ter van Economische Zaken verkregen, op 25 februari 2003 gevolgd door toestemming van de Neder-
landse Mededingingsautoriteit (NMa). De verkoop is vervolgens geëffectueerd met een zogenaamde
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closing op 10 maart 2003 waarbij de levering respectievelijk de betaling aan de aandeelhouders, i.c. de
twee houdstermaatschappijen, plaatsvonden.
Er is in de verkoopovereenkomst een verkoopbedrag van 1.042 mln. opgenomen. Dit bedrag moet
volgens de overeenkomst nog worden aangepast voor het nog vast te stellen eigen vermogen
van REMU per 31 december 2002. Ook moet met betrekking tot de vaststelling van de aan de aan-
deelhouders uit te keren opbrengst nog rekening gehouden worden met een opzij te zetten bedrag van

250 mln. voor garantieverplichtingen en met nog te betalen kosten ten behoeve van het verkooppro-
ces dat een aantal jaren vergde.
De provincie Utrecht deelt, indirect via haar aandeelhouderschap in de REMU houdstermaatschappij,
voor 33,25% in de uiteindelijke opbrengst. Begin april 2003 heeft de provincie 187 miljoen ontvan-
gen. Naar verwachting wordt de definitieve vaststelling van het eigen vermogen van REMU en van de
verplichtingen en kosten medio 2003 formeel afgewikkeld, waarna een financiële eindverantwoording
kan worden gegeven.
Voor wat betreft de provinciebegroting 2003 en 2004 zal ten gevolge van de verkoop de geraamde ex-
tra winstuitkering van 2.001.000 vervallen.

Beleidstaak 5.2 Bestuurlijke inrichting en grote steden

6WUDWHJLVFKH�JHELHGVSHUVSHFWLHYHQ��6*3�
Voor de clusters BEL (Blaricum, Eemnes, Laren) en Vallei zijn ter afronding van het SGP-proces sa-
menwerkingsconvenanten gesloten. In het Vecht- en Plassengebied is geen overeenstemming bereikt
over de wijze waarop het SGP-proces wordt afgerond.
Voor het SGP Heuvelrug is geen overeenstemming bereikt over de bestuurlijke samenwerking die va-
rieerde van intensieve samenwerking tot herindeling. Op basis van een plan van aanpak vindt nu onder
regie van de provincie overleg plaats met gemeenten over de wenselijkheid van bestuurlijke vernieu-
wing op de Heuvelrug. Voor de zomer 2003 verschijnt een (eind)voorstel over de versterking van het
lokaal bestuur.
Voor de Groene Driehoek (Montfoort, Oudewater, Lopik) is afgesproken om de strategische doelen te
realiseren door middel van een samenwerkingsverband op basis van de Wet gemmenschappelijke re-
geling.

Beleidstaak 5.4 Jeugdzorg

.RVWHQ�,32�RSGUDFKW�MHXJG]RUJ
In de afgelopen jaren voerde het IPO in verband met de voorbereiding op de nieuwe Wet op de jeugd-
zorg extra werkzaamheden uit. Deze tijdelijke uitbreiding van werkzaamheden brengt kosten met zich
mee, die doorberekend worden aan de provincies. Door uitstel van de inwerkingtreding van de nieuwe
wet (1 januari 2004 i.p.v.1 januari 2003) lopen deze IPO-werkzaamheden ook nog in 2003 door.
Hiermee is in de Begroting 2003 geen rekening gehouden.De hieraan verbonden kosten bedragen

9.720 (exclusief BTW). Hiervoor wordt in lijn met eerdere besluitvorming (Kadernota 2001) een be-
roep gedaan op de algemene middelen.

Beleidstaak 5.5 Cultuur en onderwijs

5HJLRYLVLH�YRRUWJH]HW�RQGHUZLMV�UHJLR�8WUHFKW�=XLG�:HVW
Op 19 februari 2002 heeft ons college een negatief advies uitgebracht aan staatssecretaris Adelmund
van Onderwijs over de aanvraag voor dubbelaanbod HAVO van het Calscollege. Bij dit advies deden
wij de aanbeveling aan de besturen van de scholen in Nieuwegein om gezamenlijk een  toekomstplan
te maken voor alle scholen in de regio Zuid-West-Utrecht en hierbij ook de gemeenten Nieuwegein,
IJsselstein, Houten en Vianen te betrekken. De toekomstvisie wordt nu uitgewerkt. Bij gebrek aan
capaciteit in de eigen organisatie en ter vergroting van de acceptatie van de resultaten heeft de
provincie besloten een externe projectleider in te zetten. De kosten hiervan bedragen in het jaar 2003
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(gepland is afronding voor de zomer): 46.575; deze worden gedekt uit het apparaatskostenbudget van
de dienst WEB.

'RPLQRSURMHFW
De segregatie in het voortgezet onderwijs in de stad Utrecht en de witte vlucht vanuit de stad naar de
regio is een belangrijk maatschappelijk probleem dat de integratie van bevolkingsgroepen bemoeilijkt
en op termijn grote sociaal-politieke risico’s met zich meebrengt.
Op verzoek van de gemeente Utrecht , omliggende gemeenten en schoolbesturen heeft de provincie
het initiatief genomen tot het vormen van een regionaal overleg van gemeentebesturen en schoolbestu-
ren in de stad en de regio Utrecht onder regie van de provincie, het “Domino-overleg” genoemd. Ge-
streefd wordt naar het afsluiten van een convenant met alle betrokkenen om de ongewenste segregatie
tegen te gaan.
Voor het begeleiden van dit project is door de provincie een projectleider ingehuurd. De kosten hiervan
bedragen in het jaar 2003 (gestreefd wordt naar afsluiting van een convenant vóór de zomer)  19.800;
deze worden gedekt uit het apparaatskostenbudget van de dienst WEB.

Beleidstaak 5.6 Welzijn en maatschappelijke participatie

:HO]LMQ�HQ�PDDWVFKDSSHOLMNH�SDUWLFLSDWLH
In 2002 is besloten om in 2003 het welzijnsbeleid van de provincie te gaan herijken. Zie daartoe het
Programma Maatschappelijke Participatie en Maatschappelijke Zorg 2003 (PS2002ZEW07). Begin
2003 zijn de resultaten van een beleidsaudit naar het welzijnsbeleid uitgebracht, die de noodzaak van
deze herijking alleen maar benadrukken. De conclusies en aanbevelingen uit de rapportage Beleidsau-
dit zijn op 10 februari jl. door u overgenomen (PS2003AUD01). De herijking moet in 2003 uitmonden
in een nieuwe beleidsvisie welzijn. Centraal in het proces staan de aanbevelingen uit de beleidsaudit:
scherpere bepaling van de doelen van het welzijnsbeleid en meetbaar maken van de effectiviteit van
het beleid, nauwere samenwerking met gemeenten en lokale welzijnsinstellingen, betere aansturing
van steunfunctie-instellingen en vrijmaken van een flexibel inzetbaar budget.
De herijking van het welzijnsbeleid wordt ingebed in een nieuw beleidskader voor het hele sociale
beleid (zorg, welzijn, sport, onderwijs) op basis van de ook door onze provincie gesteunde conclusies
van de IPO-commissie Simons over de landelijke vernieuwing van het provinciale sociaal beleid in
IPO-verband.

Beleidstaak 5.7 Media

%LEOLRWKHHNZHUN
Vooruitlopend op eventuele inpassing in het nieuwe bibliotheeknetwerk en met het oog op het sluitend
krijgen van de begroting voor 2003, heeft de Provinciale Bibliotheekcentrale Utrecht (PBCU) in okto-
ber 2002 besloten om twee afdelingen (SDV en Media) te sluiten. Met deze reorganisatie (en het on-
derliggende sociaal plan) is een bedrag van 860.000 aan frictiekosten gemoeid over het jaar 2003.
Voor de jaren daarna zullen kosten worden gemaakt in verband met aangegane wachtgeldverplichtin-
gen. Naar schatting gaat het hier om  200.000 per jaar over een periode van 10 tot 15 jaar. De PBCU
heeft gemeend voornoemde bedragen bij de Provincie Utrecht te moeten claimen.

Alhoewel de keuze om de betreffende afdelingen te sluiten, in lijn is met het beleid om eerstelijns-
activiteiten over te laten aan de lokale bibliotheken, zijn wij over de handelswijze van de PBCU niet
tevreden. De PBCU heeft door vroegtijdig en zelfstandig te handelen de Provincie Utrecht nauwelijks
in de gelegenheid gesteld om de consequenties van voornoemde keuze te doorgronden. Bovendien
blijkt bij nadere bestudering van de cijfers dat de opgevoerde frictiekosten van 860.000 feitelijk de
omvang van het exploitatietekort betreffen.

Ondanks de in onze ogen onzorgvuldige besluitvorming door de PBCU hebben wij gemeend alsnog in
de frictiekosten tegemoet te moeten komen. Gegeven de onzorgvuldige besluitvorming hebben we
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hieraan wel voorwaarden verbonden. Het uitgangspunt van de Provincie Utrecht is wat ons betreft de
omvorming van het Utrechts bibliotheekwerk en de mogelijke inpassing van de PBCU in dit netwerk.
Dit doel kan alleen worden bereikt wanneer de dienstverlening door de PBCU aan de lokale bibliothe-
ken wordt gecontinueerd, in ieder geval tot het moment dat van inpassing in een nieuw netwerk sprake
kan zijn. Het organiseren van continuïteit staat daarmee voorop. Een eventueel faillissement van de
PBCU is daarmee geen reëel alternatief. Bovendien leidt een dergelijke optie naar alle waarschijnlijk-
heid tot veel hogere wachtgeldverplichtingen.

Alles overwegende hebben wij het principe-besluit genomen om het totale bedrag aan frictiekosten
over 2003 à  860.000 vrij te maken, met dien verstande dat in eerste instantie “slechts” een bedrag
van 610.000  ter beschikking wordt gesteld. Toekenning van het restbedrag à 250.000 zal dan
plaatsvinden wanneer dit met het oog op inpassing van de PBCU in het nieuwe netwerk nodig is. Te-
gelijkertijd hebben wij de PBCU gevraagd per medio april jl. een verplichtingenstop in acht te nemen.
Hierdoor houdt de Provincie Utrecht meer grip op de financiële positie van de PBCU.
Omdat de frictiekosten als exogeen kunnen worden beschouwd, stellen wij u voor het bedrag van 
860.000 ten laste van de algemene middelen te brengen.

Het is de bedoeling dat eind 2003 finale keuzes ten aanzien van het nieuwe netwerk en de mogelijke
positie van de PBCU daarin zullen worden gemaakt. Op dat moment zal ook worden bekeken op wel-
ke wijze met eventueel aanvullende frictiekosten en de eerder genoemde meerjarige wachtgeldver-
plichtingen á 200.000 wordt omgegaan. In het nieuwe netwerk zal de afhankelijkheidsrelatie van de
Provincie Utrecht met de huidige PBCU veranderen. Een vernieuwde organisatie zal zelfstandig en
meer marktconform in het nieuwe netwerk gaan opereren. De komende maanden zullen worden ge-
bruikt om deze verandering voor te bereiden.
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+RRIGVWXN���5DSSRUWDJH�EHGULMIVYRHULQJ
=LHNWHYHU]XLP
Al een paar jaar krijgt het ziekteverzuim bij alle diensten en onderdelen veel aandacht. Zoals het er nu
naar uitziet begint dit zijn vruchten af te werpen, maar we lopen nog achter bij het streefcijfer.

'LHQVW�6HFWRU �H�NZDUWDDO����� �H�NZDUWDDO����� ����
Dienst/onderdeel Werkelijk % Streef % Werkelijk % Streef % Werkelijk % Streef %
BMS/ECC/Statengr. 12,1 7,5 3,1 7,5 8,7 7,5
CS 9,4 7,5 5,2 7,5 7,6 7,4
KAB 5,4 7,5 7,6 7,5 5,0 7,5
PSD 9,9 7,5 8,0 7,5 8,5 7,5
REG 5,2 6,8 5,4 7,3 5,3 7,3
WEM 5,9 6,8 8,0 7,0 6,6 7,0
WVV 6,3 6,8 11,9 7,3 9,4 7,3
WEB 6,9 nvt 7,8 nvt 8,4 nvt
Totaal 7,7 nvt 8,1 nvt 7,5 nvt

2YHU]LFKW�LQJHKXXUG�LQWHULP�SHUVRQHHO
'LHQVW ([WHUQ�LQJH�KXXUGH�LQWHULPVLQ�����

.RVWHQ�[������ 7RHOLFKWLQJ

BMS - -
CS - -
KAB - -
PSD 1 22 Betreft interim-sectorhoofd PPD
R&G 1 16 Betreft interim-directeur
W&M 1 32 Betreft interim-sectorhoofd MMV
WVV 2 59 Betreft interim-sectorhoofden VBV en VSB
WEB 1 58 Betreft interim-sectorhoofd Zorg en Jeugd
Totaal 6 187
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+RRIGVWXN���5LVLFRSDUDJUDDI
1LHW�LQ�GH�%HJURWLQJ������YHUPHOGH�ULVLFR¶V
Ten opzichte van de Begroting 2003 zijn de volgende nieuwe risico’s te melden:

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)
Door de geplande wijziging van de rijksbekostigingssystematiek voor openbaar vervoer is het nog on-
duidelijk of de groei van de Regiotaxi volledig in de rijksbijdrage wordt meegenomen. Nog niet direct
duidelijk is of alle kosten van het CVV worden gedekt. Zorg zijn de exorbitante bezuinigingen (10%),
die het Rijk de komende jaren op de rijksbijdrage wenst door te voeren.
Omdat de rijksbijdrage met een vertraging van anderhalf jaar wordt uitbetaald moeten de provincie en
gemeenten de bijdrage voor de Regiotaxi voorfinancieren. Achteraf kan dus feitelijk pas worden vast-
gesteld wat uiteindelijk het financiële resultaat is. Dit betekent wel, dat achteraf de door de gemeenten
voorgeschoten bedragen nog met de rijksbijdrage moeten worden verrekend.

Ontvlechting BRU
De ontvlechting van het BRU heeft mogelijk financiële risico’s, welke nu nog onvoldoende inzichte-
lijk zijn.

Claim gemeente Maarssen
De schadeclaim van de gemeente Maarssen naar aanleiding van de grenscorrrectie Maarssen-Utrecht
(Lage Weide) is op 8 oktober 2002 door ons college namens u afgewezen. Dit heeft geresulteerd in
een AwB-bezwaar van de gemeente Maarssen tegen deze beslissing. Op 4 maart 2003 hebben wij –
conform het advies van de bezwarencommissie – dit bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Onbekend is
of Maarssen nog verdere rechtsmiddelen in stelling gaat brengen.

Gevolgen nieuwe Wet op de jeugdzorg
De nieuwe Wet op de jeugdzorg, waarvan de invoering gepland staat op 1 januari 2004, brengt voor de
provincie risico’s met zich mee. Er is sprake van twee verschillende risico’s.

Het eerste risico heeft betrekking op de invoering van het UHFKW�RS�MHXJG]RUJ. Hiermee wordt aan cli-
enten een aanspraak op zorg gegeven, die verhaald kan worden op de financier. Voor de jeugdhulp-
verlening is de provincie de financier.
In principe wordt de financiële ruimte voor de provincie eenmaal per vier jaar in het landelijke be-
leidskader jeugdzorg geraamd. Uiteindelijke vaststelling van de hoogte van de doeluitkering aan de
provincie vindt jaarlijks plaats. Een eventuele aanpassing van de doeluitkering op basis van vraagont-
wikkeling vindt daardoor altijd met minimaal een jaar vertraging plaats. Hierdoor loopt de provincie
het risico dat ze met meer uitgaven geconfronteerd wordt dan er aan doeluitkering is ontvangen. Om
dit risico te kunnen opvangen, bestaat de mogelijkheid om binnen de doeluitkering een egalisatiereser-
ve op te bouwen teneinde de uitgaven aan onverwachte vraagontwikkelingen het hoofd te kunnen bie-
den. De huidige wettelijke reserve kan hiervoor worden benut. In hoeverre deze reserve toereikend zal
zijn, is op voorhand niet te bepalen.

Het tweede risico heeft betrekking op de te verwachten tekorten binnen de toekomstige doeluitkerin-
gen voor de jeugdzorg als gevolg van een budgetneutrale invoering van de nieuwe wet. Met invoering
van de nieuwe wet wordt een stelselwijziging doorgevoerd. Aan dit nieuwe jeugdzorgstelsel worden
andere eisen gesteld en worden nieuwe aspecten ingevoerd. Om de kerntaken van de nieuwe wet te
kunnen laten uitvoeren, waaronder de realisering van de aanspraken op jeugdzorg, zijn extra structu-
rele middelen nodig. Inmiddels is op basis van een rekenmodel van het IPO een globale raming ge-
maakt van de te verwachten tekorten. Uit deze globale raming blijkt dat voor de provincie Utrecht
sprake is van een jaarlijkse extra uitgave van ongeveer  11 miljoen. Een belangrijke kostencompo-
nent in dit bedrag is de ‘kapitalisatie’ van de huidige wachtlijst. De bestaande wachtlijsten vormen per
slot van rekening de te verwachte aanspraken op jeugdzorg. Deze component betreft een bedrag van
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bijna  9 miljoen binnen het totaal. Het wegwerken van deze wachtlijst verdient prioriteit, aangezien
deze immers op voorhand het recht op jeugdzorg uithollen.
Op dit moment bestaat nog onduidelijkheid over het financiële kader bij invoering van de wet, en
daarmee over de hoogte van de doeluitkeringen 2004. Het IPO is hierover nog in bespreking met het
Rijk. De uitkomsten hiervan zijn bepalend voor de omvang van het tweede risico voor de provincie en
de te ondernemen stappen om dit risico te beperken.

Provinciale bibliotheekcentrale
Het PBCU-dossier is sinds jaren een lastig dossier gebleken. Ook in 2002 deed zich een aantal bud-
gettaire problemen voor. In reactie daarop heeft de provincie ingrijpende maatregelen genomen. De
provincie besloot om een nieuwe Raad van Toezicht samen te stellen, een interim-directeur te benoe-
men en afspraken te maken over verbetering van de bedrijfsvoering met het oog op inpassing in een
nieuw in te richten bibliotheekwezen binnen de provincie. Eenmalig werden hiertoe extra middelen
beschikbaar gesteld. Alhoewel verbeteringen in de bedrijfsvoering en dienstverlening inmiddels zicht-
baar worden, wordt de provincie in 2003 opnieuw geconfronteerd met financiële tegenvallers. Deze
scheppen risico’s voor de provincie.

De risico’s die de provincie op dit moment loopt, hangen samen met de frictiekosten, waaronder
wachtgeldverplichtingen, die het gevolg zijn van het sluiten van een tweetal afdelingen van de PBCU.
Hiervoor heeft de PBCU op basis van haar sociaal plan bij de provincie een claim ingediend. Voor
2003 worden de frictiekosten  geraamd op een bedrag van  860.000. Als tegemoetkoming in deze
kosten hebben wij op 22 april jl. in principe besloten  860.000 beschikbaar te stellen ten laste van de
algemene middelen. Voor de periode vanaf 2004 worden de frictiekosten geschat op ongeveer
 200.000 per jaar. Omdat het een schatting betreft, kunnen bedragen hoger uitvallen.

Een ander risico is gelegen in de eventuele toetredingsfase tot het nieuwe bibliotheeknetwerk. Eisen
die het nieuwe netwerk aan een centrale facilitaire organisatie stelt, kunnen aanvullende frictiekosten
tot gevolg hebben, dat wil zeggen bovenop de frictiekosten die reeds op dit moment bij de provincie
worden geclaimd. Mede met het oog op de financiering van deze kosten is op dit moment op last van
de provincie een verplichtingenstop ingesteld.

+RRIGVWXN���6DPHQYDWWLQJ�ILQDQFLsOH�DIZLMNLQJHQ�HQ�GHNNLQJVYRRUVWHO
(Bedragen x  1.000)
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1.1 Algemeen bestuur
Agenda 2010
IPO
Externe representatie
Onderzoek public affairs functie Den Haag
Wachtgelden statenleden
Dualisering provinciebestuur
Vorming dienstreserve ECC t.l.v. BMS
Onttrekking uit dienstres. BMS t.g.v. ECC

-5.696
-5.184

-37
-25
-10

-280
-160

-13
+13

-352

-37
-25
-10

-280

0 0 -160

-160

0

-13
+13

-5.184
-5184

1.3 Concernbeleid en concerncontrol
WA-verzekering
Invoering BTW-compensatiefonds
Bestuursacademie

-304
-6

-222
-76

-82
-6

-76

16
16

-222

-222

1.4 Provinciale Servicedienst
Dekkingstekort PSD
Frictiekosten
Opslagruimte netwerk t.l.v. giraffebudget
Opslagruimte netwerk t.l.v. giraffebudget
Extern personeel
Onderhoud  Unix/Oracle
Assist
Digitale Documentontsluiting
Beheer DIV-systemen
Electriciteit/verlichting

-3.342
-1.390

-500
10

-10
-107

-25
-4

-10
-11
-48

-1.770
-900

-903
-490

10
-10

-107
-25
-4

-10
-11
-48

-65 -500

-500

-104
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Schoonmaak
Dienstwoningen
Personeelsmanagement
Kinderopvang
Vervanging Eagle
Personeelsdossiers
Woon-werkverkeer

-128
-19

-475
-150
-340

-85
-50

-475
-105
-240

-50

-108

-100

-20

-45

-19

-85

1.5 Algemene middelen
Provinciefonds
Terugstorting in onvoorz. inhuur derden ECC
Motorrijtuigenbelasting
Stelpost kosten grenswijziging
Treasury
Loon- en prijsstijging

15.768
4.768

-90
1.390
2.140
7.560

PM

8.208
4.768

-90
1.390
2.140

7.560

7.560

2.1 Ruimtelijke ontwikkeling
DURP-project

-14
-14

-14
-14

2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing
Experimentenkrediet

-36
-36

-36
-36

2.3 Archeologie en monumentenzorg
Malta
Herwaardering AMK

-179
-127

-52

-127
-127

-52

2.4 Recreatie en toerisme
Beheer en onderhoud Recr. schap UHV
Fietsbrug Mijdrecht

-72
-14
-58

-72
-14
-58

2.5 Natuur en landschap
Groene glazenmaker
Inspraak EHS, zuurkaart
Uitvoering soortenbeleid
Uitv.proj Groene Glazenmaker
Natuurbeschermingswet
DI-akkoord landschapsbeheer
Vrijwillige vogelbeschering
Flora- en faunawet

-694
-27
-50
-68
-67
-46

-135
-64

-237

-70

-50

-20

-624
-27

-68
-67
-46

-135
-64

-217
3.1 Water

Baggeren
-126
-126

-126
-126

3.2 Milieu
Baggerbeleid
Dekkend beeld bodemsaneringsop.
Gemeentelijke milieumonitoring
Leges vuurwerkevenementen
Toepassing bestuursdwang

-104
60

-177
20
50

-57

80
60

20

-184

-177

50
-57

4.1 Verkeers- en vervoersbeleid
Aanpassing budget SMPU
A12-west

 45
-55
100

 64
-36
100

-19
-19

4.2 Beheer en aanleg provinciale wegen
Kosten herstel stormschade

-45
-45

-45
-45

4.3 Openbaar vervoer
Onderzoek busverb. Veenendaal-Amersfoort
Motie bereikbaar met openbaar vervoer

-472
-18

-454

-472
-18

-454
5.3 Zorg

Raming wachtgeldverplichtingen PRVMD
10
10

10
10

5.4 Jeugdzorg
IPO-opdracht jeugdzorg

-10
-10

-10
-10

5.5 Cultuur en onderwijs
Regiovisie voortgezet onderwijs
Dominoproject

-67
-47
-20

-67
-47
-20

5.7 Media
PBCU

-860
-860

-860
-860

5.9 App.kosten in de loop van het jaar ontstaan
Apparaatskosten

67
67

67
67

Totaal afwijking beleidstaken ����� ����� ���� ���� ���� ���� �����
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$IUHNHQYRRUVWHO
Conform de budget- en afrekenregels komen alleen die afwijkingen ten laste c.q. ten bate van de al-
gemene middelen, die uit exogene ontwikkelingen kunnen worden verklaard. Hierbij voldoen de hier-
voor in hoofdstuk 2 genoemde bedragen ten laste van de algemene middelen aan de criteria.

Uit de tabel op pagina 24 en 25 blijkt een totaaloverschot van  4,431 mln. bij de algemene middelen,
hetgeen bestaat uit het overschot op beleidstaak 1.5 Algemene middelen ad.  8,298 mln. -/- het to-
taalberoep op de algemene middelen ad.  3,867 mln..
Daarnaast wordt voor  0,994 mln. een beroep gedaan op de eigen dienstbudgetten, ontvangen we 
0,925  uit bijdragen van derden en wordt  0,660 overgeheveld van diverse dienstbudgetten naar het
dienstbudget van de PSD.
Tenslotte wordt voorgesteld een bedrag van  0,137 mln. te onttrekken aan de dienstreserves, te weten

 0,104 mln. ten laste van de dienstreserve PSD,  0,014 mln. van de dienstreserve REG en  0,019
mln. van de dienstreserve WVV, en per saldo  2,154 mln. toe te voegen aan overige reserves.

Het saldo van de algemene middelen, te weten  4,431 kan dan worden toegevoegd aan de algemene
reserve.
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