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Advies van de commissie BEM: 
 
De commissie plaatst een aantal kantekeningen bij de halfjaarraportage.  
Zo wordt gevraagd om nadere informatie over de omvang van de inhuur van externen, hetgeen wordt toegezegd 
door GS. Tevens wordt een overzicht gevraagd en toegezegd van de (onder)besteding van de Agenda 2010-
projecten.  
Kritische opmerkingen worden met name ook gemaakt bij de control-functie.  
 
Advies van de commissie IME: 
Voornaamste issue was het kasritme, het feit dat dit trager verloopt dan gepland en de vraag hoe hierop kan 
worden gestuurd. Hiervoor wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd, alsmede voor het zo vroeg mogelijk bieden 
van inzicht aan de commissie. Door gedeputeerde wordt aangegeven dat externe factoren vaak oorzaak zijn van 
vertraging. Overplannen is een oplossing. 
 
Advies van de commissie WEM: 
De commissie hoopt dat het positieve beeld over de voortgang van de onderwerpen water en milieu zich zal 
bestendigen in de jaarrekening. 
 
Advies van de commissie REG: 
Lof was er voor het complete beeld van de halfjaarrapportage. De cie. had enkele vragen die ter plekke zijn 
beantwoord. Derhalve zou het wat de cie. REG betreft een sterstuk kunnen zijn. 
 
Advies van de commissie ZCW: 
De cie. was positief over de volledigheid van de halfjaarrapportage. Ook waar het de afhandeling van moties 
betreft. Op een aantal punten had de cie. vragen met name over voortgang Alleato, voorfinanciering 
monumentenzorg en over de aankoop van het Fort aan de Buurtsteeg. De eerste twee onderwerpen komen later 
in het najaar op de agenda. Over het Fort aan de Buurtsteeg hebben een aantal fracties nog nader beraad voor de 
PS-vergadering. 
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