
S T A T E N V O O R S T E L

 
Datum          : 26 september 2006 Nummer PS          : PS2006BEM38 
Dienst/sector          : AD Commissie       : BEM 
Registratienummer : 2006CGC000626i Portefeuillehouder: Dhr. J.P. Lokker 

Titel : Afronding en Borging programma Agenda 2010 

Inhoudsopgave 
 
Ontwerpbesluit: pag. 3 
 
Toelichting:     zie onderliggende stukken 
 
Bijlage(n):  Halfjaar verantwoording 2006 Programma Agenda 2010 en projecten 
 Afronding en Borging Programma Agenda 2010 

Inleiding 
Hierbij ontvangt u gelijktijdig de rapportage over het eerste halfjaar van 2006 van het programma ‘Agenda 2010’ 
en een voorstel voor afronding en borging van het programma.  
 
De halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang van het programma en in het bijzonder per project, aan de 
hand van een terugblik over het 1e halfjaar 2006 en een vooruitblik naar ontwikkelingen in de komende periode. 
 
Het stuk ‘afronding en borging Agenda 2010’ geeft de opbrengst weer van het overleg dat de afgelopen maanden 
is gevoerd met projectdirecteuren en projectleiders om de eindstand per project te bepalen. De behaalde 
resultaten zijn afgezet tegen de oorspronkelijke doelstelling, waarbij geconstateerd kan worden dat het 
programma als geheel succesvol is verlopen met positieve resultaten bij alle 10 projecten. Enkele projecten 
hebben zelfs  meer gerealiseerd dan de oorspronkelijke doelstelling was bínnen de gereserveerde budgetten.   
 
Het programma Agenda 2010 kan worden geborgd. Het onderliggende stuk ‘Afronding en Borging Agenda 
2010’ geeft aan langs welke lijnen het programma kan worden afgesloten, waarbij projecten die in 2007 en 
verder nog (uitvoerende) activiteiten kennen zullen worden ondergebracht in de lijn of bij het 
Projectmanagement Bureau.   
 
Even succesvol is de projectmatige en financiële afwikkeling: er resteert, uitgaande van de huidige inzichten,  
naar schatting  2,9 miljoen. Indien u instemt met de op blz. 14/15 vermelde geintensiveerde ambities: 

- cultuurhuizen       1,2 mljn 
- cultuurhistorische informatievoorziening A’foort   0,1 mljn 
- Knooppuntbewegwijzering fietspaden    1,0 mljn 

---------- 
2,3 mljn 

wordt u voorgesteld dit bedrag ter beschikking te stellen. Uiteindelijk resteert dan nog 0,6 mljn dat toegevoegd 
kan worden aan de algemene reserve. 
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Besluit 

Besluit van Provinciale staten van Utrecht van 13 november 2006; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 26 september 2006, dienst/sector AD, nummer 
2006CGC000626i; 
 
Gelezen; 
- Het stuk ‘halfjaarverantwoording 2006 Programma Agenda 2010 
- Het stuk ‘Afronding en Borging Programma Agenda 2010’ 
 
Gelet op;  
De overwegingen in paragraaf  7 van het stuk ‘Afronding en Borging Programma Agenda 2010’ 
 

Besluiten:   
 
� De eerste halfjaarverantwoording 2006 Programma Agenda 2010 vast te stellen; 
� Het stuk ‘Afronding en Borging Programma Agenda 2010’ vast te stellen, het programma ‘Agenda 2010’ af 

te ronden per 31/12/2006  en de projecten of uitvoerende activiteiten die in 2007 en verder doorlopen te 
borgen conform het voorstel uit paragraaf 3 van het onderliggende stuk, met dien verstande dat GS de 
halfjaarrapportage voor de voortgang van de projecten voortzetten mede ter borging van de gestelde 
financiële kaders van totaal €72 miljoen.    

� in te stemmen met de op blz. 14/15 vermelde geintensiveerde ambities: 
- cultuurhuizen       1,2 mljn 
- cultuurhistorische informatievoorziening A’foort   0,1 mljn 
- Knooppuntbewegwijzering fietspaden    1,0 mljn 

---------- 
2,3 mljn 

 en het saldo dat naar schatting resteert groot € 0,6 mljn (€ 2,9 minus 2,3 mljn) terug te laten vloeien naar de 
 algemene reserve. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
 
Beoogd effect 
Afronden programma Agenda 2010 en onderbrengen projecten die in 2007 e.v. doorlopen in de lijn of 
bij het PMB 
 
Argumenten 
Zie onderliggend stuk 
 
Kanttekeningen 
 
Financiën 
Resterend budget Agenda 2010 t.z.t. terug laten vloeien naar de algemene reserve 
 
Realisatie 
 
Juridisch 
 
Europa 
 
Communicatie 
Bespreking in de DR dd 13 sept. 2006 
Bespreking in GS dd 26 sept. 2006 
Bespreking in commissie BEM dd 30 okt. 2006 
Bespreking in PS dd 13 nov. 2006 
Publiciteit via artikel op Atrium 
 
Bijlagen 
Halfjaarverantwoording 2006 Programma Agenda 2010 en projecten 
A-stuk Afronding en Borging Programma Agenda 2010 . 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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