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Titel : Halfjaarrapportage 2004 van de Provincie Utrecht over het voorgenomen
beleid vermeld in de programmabegroting 2004

Advies van de commissie:

Cie ZCW 13-09-04
De commissie ZCW heeft over het algemeen een positief oordeel uitgesproken over de
Halfjaarraportage 2004.
Ten aanzien van het Archeologisch Informatie Centrum (AIC) gaat de commissie ermee
akkoord  om een bestemmingsreserve te vormen ten behoeve van de eenmalige
investeringsbijdrage en de gereserveerde exploitatiebijdragen over de jaren 2004 – 2007.
 € 492.000 wordt ten gunste van deze bestemmingsreserve gebracht.
Ten aanzien van het Erfgoedhuis wordt afgewacht welke onderbouwing het college van GS
heeft bij de € 200.000,- ten laste van de algemene middelen.

Cie BEM 13-09-04
De commissie BEM kan in zijn algemeenheid instemmen met de halfjaarrapportage, zij het
dat een minderheid van de commissie een voorkeur heeft voor separate behandeling van
onderwerpen.
Ten aanzien van de Rekenkamer wordt niet ingestemd met het reserveren van € 15.000 in
plaats van € 115.000,= voor 2004. De commissie adviseert voor de Rekenkamer een bedrag
van € 50.000,=  voor 2004 beschikbaar te houden. Geen meerderheid bestaat voor het doen
toevloeien van de gelden van de afwikkeling verkoop UNA in het Structuurfonds in plaats
van aan de algemene middellen. Geconstateerd wordt dat de € 500.000 ondersteuning van de
directieraad het ontdooien van de bestaande stelpost uit het coalitie-akkoord betreft.

CIE WEM
Doordat de commissie WEM van 20 september jl. geen doorgang heeft gevonden, zijn de
leden van die commissie verzocht schriftelijk te reageren. Van één commissielid is de vraag
ontvangen aan welke concrete projecten dit jaar uit het Energiefonds een bijdrage is verstrekt.
Het antwoord op deze vraag zal separaat worden gegeven.

CIE IME 16-09-04
De in de commissie IME gestelde vragen zijn tot tevredenheid beantwoord. Naar het oordeel
van deze commissie kan het voorstel als ster-stuk worden behandeld in de Staten.

CIE REG 21-09-04
De commissie kan instemmen met het voorstel. GS zegt toe nader te zullen expliciteren welke
maatstaven bepalend zijn voor het hanteren van het begrip “ Poltiek relevant “ in de
jaarrapportage.
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