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Titel : Jaarrekening 2005 en afrekenvoorstel 2005 

Advies van de commissie: 
 
Commissie IME (22 mei 2006) 
In zijn algemeenheid valt het de commissie op dat er rond de infrastructurele onderwerpen regelmatig 
sprake is van vertraging, uitstel etc. Ook wenst de commissie in het vervolg meer informatie over 
oorzaken van vertragingen. Verder puntsgewijs de volgende opmerkingen. 

• Er zijn zorgen over het aandeel busgebruik dat achter blijft bij de doelstellingen. 
• Een aantal indicatoren had achteraf gezien scherper/smarter moeten worden geformuleerd. 

Voorts is de commissie van mening dat het wenselijk is om zo snel mogelijk nog ontbrekende 
indicatoren in te vullen. 

• Veel doelstellingen zijn voor de wat langere termijn. Het is moeilijk om tussentijds zicht te 
krijgen op de voortgang. Wat zijn de trends? 

• Vraagtekens zijn er bij het kasritme van 45% in plaats van de 65% die begroot is. 
• Zorgen zijn er over het feit dat er op het gebied van vaarwegen vanaf 2008 € 300.000,- minder 

te besteden is dan benodigd. 
• Het lijkt of er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de reserve rond- en randwegen. 

He blijkt echter dat dit een vertekend beeld is, aangezien een aantal lopende projecten nog niet 
ten laste van deze reserve gebracht is. De commissie beveelt aan om in het vervolg zichtbaar 
te maken welke verplichten er reeds zijn aangegaan. 

 
Commissie ZCW (22 mei 2006) 
Er was bij verschillende fracties onvrede over de bruikbaarheid van de indicatoren. Gedeputeerde gaf 
aan dat te delen en wellicht te willen kiezen voor de methode Flevoland: 1 indicator per beleidsterrein. 
Zorgen werden geuit over de onderbesteding in het bijzonder bij Agenda 2010. Bij een vraag over het 
voortzetten van ouderenproofprojecten door gemeenten heeft gedeputeerde aangegeven dat zij daar 
actief op toeziet. Gedeputeerde gaf ook aan enige zorg te hebben over het feit dat de nieuwe  
provinciale instelling Alleato nog steeeds een interimdirecteur heeft. 
Over de vleermuizen op fort Vechten en de gevolgen daarvan voor de ontwikkelingsplannen komt een 
studie. Gedeputeerde zegde toe dat uitgezocht wordt waar men in de provincie rtv Utrecht niet kan 
ontvangen. 
 
Commissie REG (22 mei 2006)  
Breed was er kritiek vanuit de commissie over de onderbesteding van middelen bij tal van projecten; 
in het bijzonder werden in dit kader opmerkingen gemaakt over de MAP-streekplanprojecten en de 
realisering van de EHS. Vragen waren er ook bij de opgenomen indicatoren en het feit dat een aantal 
niet is ingevuld; sommige zijn wellicht weinig adequaat bv. bij de EHS. 
Lof was er voor de digitale weergave van ruimtelijke plannen (DURP). Verder heeft de commissie 
zich laten informeren door de gedeputeerde over het tot stand komen van woonvisies. Dit komt terug 
op een commissievergadering in het najaar. 
 



Commissie WEM (8 juni 2006)  
Het voordelige rekeningsaldo leidde in de commissie toch tot de vraag of de doelen wel gehaald 
worden en of er niet meer energie gestoken moet worden in het realiseren van zaken, uitvoeren van 
programma's etc. Ook is de commissie op onderdelen niet blij met de adequaatheid van de gegeven 
toelichting over afwijkingen. Het inzicht in de stand van zaken m.b.t. het bereiken van doelen die vaak 
ver weg liggen (2010 en verder) kan verbeterd worden. Daarnaast zou de commissie graag zien dat 
duidelijker aangeven wordt hoe het zit met gegevens en rapportages die nog niet beschikbaar zijn. Als 
deze moeten worden aangeleverd door derden kan worden vermeld wanneer die dan verwacht kunnen 
worden. 
Meer concreet kwamen punten aan de orde als calamiteitenbestrijding, de stand van zaken omtrent 
bodemsanering, het toetsen van de regionale waterkeringen nu de normen vastgesteld zijn, 
verdrogingsbestrijding, klachtenafhandeling, de milieuprijs en LaMi. Waardering was er voor het feit 
dat de RAAM's zo'n succesvol instrument blijken te zijn. 
 
Commissie BEM (19 juni 2006)  
De commissie stemt in met de jaarrekening, onder voorwaarde dat de kosten voor de kwaliteitsslag 
binnen ECC ad. 
€ 350.000,=,  zoals beschreven in het plan van aanpak versterking Communicatiefunctie Provincie 
Utrecht niet ten laste worden gebracht van het rekeningresultaat, maar ten laste worden gebracht van 
de vacaturegelden. 
 

Datum: 20 juni 2006  

Voorzitter commissie BEM, 
Drs. W.J. Bos 
 
Griffier, 
L.C.A.W. Graafhuis  


	Commissie IME (22 mei 2006)

