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Titel : programmabegroting 2005

Advies van de commissies:

In het onderstaande wordt in een notendop weergegeven welke aspecten van de programma-
begroting 2005 in de statencommissies de revue zijn gepasseerd. Door het college van GS
gegeven antwoorden en gedane toezeggingen zijn in de verslagen en lijst van toezeggingen
van de afzonderlijke statencommissies opgenomen. De commissies adviseren tot behandeling
van de begroting in de staten van 8 november a.s. over te gaan.

Commissie ZCW 11 oktober 2004

Jeugdzorg
- Vragen van de commissie over het opvangen van nieuwe rijksbezuinigingen
- Accoord met subsidie aan de Mullock Houwer school
- Motie of amendement te verwachten om het project pretty woman nog enkele jaren te

subsidiëren en een oplossing te zoeken voor structurele financiering uit bestaande
budgetten

- Oplossen van de wachtlijsten jeugdzorg

Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling
- vragen over het traject en de positite van MIU en Schakels daarin
- financiering van de frictiekosten

Sport
- 2 maal per jaar wordt de stand van zaken breedtesport behandeld in de commissie

Sociale agenda
- Motie of amendement om te komen tot een regionaal lokaal servicenummer voor ouderen

(kleine kernen)

Indicatoren
- er worden enkele indicatoren gemist en sommige zijn niet goed geformuleerd

Commissie BEM 11 oktober 2004

Algemene middelen
- zorg wordt uitgesproken over de terugloop van de middelen en het deels dekken van

structurele uitgaven met incidenteel geld
- nader informatie is gewenst over de opbouw van de rentegelden



- in relatie tot het dualisme dienen de taken van de staten in 2005 nader bezien te worden
- nadere informatie is gewenst over de middelen die beschikbaar zijn voor communicatie.

De tekst spoort niet geheel met de laatste discussie daarover in de commissie BEM
- twijfels worden geuit over het nut van een concernstrategie voor 2030-2050
- de acties m.b.t. financieel beheer dienen volgens afspraak normaal geimplementeerd te

worden
- m.b.t. de aanbesteding van de facilitaire dienstverlening dient ook de kwalitatieve

component een nadrukkelijke rol te spelen
- wat betreft de risico-paragraaf is de rol van de rijksoverheid als bepalende factor

onderbelicht
- de effecten van Kwatta 2 dienen nog in de begroting te worden verwerkt
- meer moet worden toegewerkt naar een vraaggestuurde begroting
- gevraagd wordt naar het geldende risicoprofiel

Algemeen bestuur
- moeite bestaat met de tekst, als zou de Wgr-plus wetgeving per 1 januari a.s. een feit zijn
- nadere info is gewenst over de wijze van behandeling van de regio-agenda’s

Bedrijfsvoering
- geinformeerd wordt naar de activiteiten van P&O en of deze realiseerbaar zijn, gezien het

grote aantal projecten

Agenda 2010
- aangezien de herijking is aangehouden komt op korte termijn informatie beschikbaaar

(derde kwartaalrapportage) over de actuele stand van de uitvoering van de projecten in
relatie tot de ambities en de beschikbare middelen

- bij een eventuele prioritering van de projecten dient met name gekeken te worden naar de
maatschappelijk effecten.

Commissie IME 14 oktober 2004

Infrastructuur en openbaar vervoer
- jammer dat de uitkomsten van de OV-conferentie nog niet aan de orde zijn geweest
- strategisch vervoersmanagement moet herkenbaar blijven binnen de Luteijn aanpak
- wat wordt gedaan met de reserves nu de gesplitste aansluiting ter hoogte van Driebergen

niet doorgaat?
- de fietspaden behoeven meer aandacht
- de indicator voor het kasritme is te grof
- is het begrote bedrag voor gladheidsbestrijding reeel?
- ongerustheid bestaat over de positie van de brugwachters. Is er een sociaal plan?
- m.b.t. de concessies is het de vraag of voldoende aandacht voor de sociale ambitie

bestaat?
- de indicator voor concessies zou in plaats van een algemeen gemiddelde meer moeten zijn

toegespitst op de indicaties per concessie.
- de positie van de NV Utrecht duidelijker daar waar het gaat over de infrastuctuur
- luchtkwaliteit wordt als indicator gemist
- nadere info is gewenst over plannen m.b.t. de lijn Veenendaal / Amersfoort
- een indicator is gewenst om de doorstroom van het goederenvervoer over land en water te

kunnen meten



Economie en werkgelegenheid
- aandachtspunt blijft de voortgang van de maatschap kenniseconomie
- een duidelijker onderscheid is gewenst tussen europese en regionale economische

aspecten
- meer aandacht voor o.a. ondergronds parkeren in kader duurzaamheid bedrijfsterreinen

Commissie Ruimte en Groen 25 oktober 2004

Ruimtelijke ontwikkeling
- op welke wijze wordt vorm gegeven aan de ontwikkelingsstrategie?
- welke voortgang is te melden van de actualisering van de bestemmingsplannen?

Wonen en stedelijke vernieuwing
- in hoeverre doorkruist het rijksbeleid de provinciale ambities m.b.t. wonen?
- nadere informatie is gewenst over een prio-lijst van locaties t.b.v. inbreiding
- de indicator m.b.t. statushouders toespitsen op de gemeentelijke taakstelling
- als indicator toevoegen de gemiddelde wachttijd om in aanmerking te komen voor een

huurwoning

Natuur en Landschap
- de doelstelling m.b.t. de aantallen hectaren natuurbeheer lijkt te ambitieus
- in vergelijk tot vorig jaar wijken de cijfers m.b.t. de EHS sterk af. Gepleit wordt de cijfers

voor de twee voorafgaande jaren in beeld te houden
- inzicht in financiering voor de EHS ontbreekt

Plattelandszaken
- de indicator van de biologische bedrijfsvoering wordt gemist
- zorg bestaat voor een te versnipperd kleine kernen beleid
- de indicator voor kleine kernen is qua problematiek onjuist
- er dient een meerjarenactieprogramma te komen voor de ten uitvoerlegging van de

Reconstructiewet
- een integrale visie van GS m.b.t. het kleine kernen beleid is gewenst
- waar liggen de prioriteiten m.b.t. de Landinrichting?

Ontgrondingen
- wat zijn de uitkomsten van de onderzoeken die m.b.t. de ontgrondingen worden gehouden?

Stimuleringsfonds
- in hoeverre kan geld uit het stimuleringsfonds worden benut voor bodemsanering mede

t.b.v. betaalbare woningen
- de toegevoegde waarde voor de leefbaarheid van kleine kernen, als gevolg van uitgaven

uit het stimuleringsfonds moet meetbaar zijn
- de reconstructie van bedrijfsterreinen dient nadrukkelijker in verband te worden gebracht

met het stimuleringsfonds
- het stimuleringsfonds zou ook benut moeten worden voor onderzoek en ontwikkeling van

alternatieve enrgiebronnen, anders dan windenergie
- nationale landschappen als bestemming voor gelden uit het stimuleringsfonds meenemen



Statencommissie Water en Milieu 25 oktober 2004

Algemeen
- welk deel van de voor milieu en water opgenomen “stelposten” betreft wettelijke taken?

Milieu
- m.b.t. de luchtkwaliteit wordt gevraagd om een versnelde, maar realistische aanpak;

ditzelfde geldt voor wat betreft de geluidkwaliteit. Erkend wordt dat de doelstellingen
lastig zijn te formuleren

- in het kader van het stimuleringsfonds wordt een discussie over duurzaamheid wenselijk
geacht. Sprake dient te zijn van stimulering van positieve maatschappelijke effecten.

- met name de burger dient verantwoordelijk te worden gemaakt voor de inhoud van het
PMP

- naast windenergie moeten ook andere alternatieve energiebronnen worden onderzocht

Water
- hoe wordt de overdracht van de scheepvaarttaak naar IME qua kosten gerealiseerd?
- het realiseren van de natuurvariant (in plaats van de koude variant) zou in het kader van

Ruimte voor de Rivier ten laste van het stimuleringsfonds kunnen worden gebracht
- het onttrekken van water is met name zorgelijk voor de verdroging van de Heuvelrug
- een link naar water bij het beleid voor het Veenweidegebied wordt gemist. De drie

betrokken provincies zouden hier één lijn in moeten trekken
- een activere opstelling wordt bepleit om de gemeenten tot een waterplan te stimuleren

voor 2007

- Datum: 26 oktober 2004

Voorzitters commissies BEM, IME, ZCW, REG en WEM
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