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Titel : Jaarrekening 2006 en afrekenvoorstel 2006 

Advies van de commissie: 
 
Commissie BEM (11 juni 2007)  
- Het advies van de Subcommissie voor de Jaarrekening wordt ondersteund. 
- Veel vragen zijn er omtrent de onderbesteding en de oorzaken daarvan. 
- Gekeken zou moeten worden hoe de omvang van de Jaarrekening naar beneden zou kunnen 

worden gebracht. 
- Er is een sterk pleidooi om de gehanteerde indicatoren nog eens tegen het licht te houden. 
 
Commissie MEC (4 juni 2007) 
Veel vragen zijn konden al beantwoord worden in de commissievergadering. 
- In algemene zin zijn er veel vragen omtrent de onderbesteding en de oorzaken daarvan 
- Er bestond veel kritiek op het ontbreken van cijfers bij indicatoren in met name de sociale pijler en 

bij de TFI.  
- Ook staan opmerkelijke verschillen tussen begrote cijfers en gerealiseerde resultaten niet uitgelegd 

(zie b.v. Wel thuis! en armoedebeleid). 
- Vraag is wat er gaat gebeuren met het rapport van de expertgroep arbeidsmarktbeleid voor 45+ 
- Er komt een verbeterplan voor de rechtmatigheid bestedingen in de jeugdzorg 
 
Commissie WMM (4 juni 2007) 
- In de commissie zijn er de nodige vragen over de gehanteerde indicatoren en het feit dat voor een 

aantal indicatoren wordt aangegeven dat cijfers in de loop van 2007 beschikbaar komen. De 
commissie wil deze gegevens zo snel mogelijk ontvangen. Ook zijn soms slechts gegevens van 
2004/2005 bekend. 

- Er zou meer ambitie kunnen worden getoond op het gebied van Openbaar Vervoer versus 
autogebruik. 

- Zorgen zijn er over de vertraging van projecten en daarmee de besteding van gelden. 
- Geconstateerd wordt dat de GGOR vertraging oploopt. 
- Er moet meer informatie naar de commissie komen over het loslaten van de doelstelling rondom 

afkoppelen. 
- Het verzoek is om de commissie beter te informeren over de stand van zaken van het toezicht op 

de waterschappen. 
- Gevraagd wordt om aandacht te besteden aan kleine stofdeeltjes (PM 2,5). 
- De toepassing van de Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen moet verbeterd worden. 
- Vraag is waarom er  nog onvoldoende gestuurd wordt op het binnen de geldende termijn afronden 

van vergunningaanvragen. 
- Zorgen zijn er over de mogelijkheid om het gestelde doel van maximaal 10% ernstig gehinderden 

door geluid in 2008 ook te gaan halen. 
- Ga door met aandacht schenken aan diffuse bronnen. 
 



Commissie RGW (11 juni 2007) 
De meeste vragen zullen de gedeputeerden schriftelijk beantwoorden ruim op tijd voor de PS-
vergadering van 2 juli 2007. 
- In algemene zin zijn er veel vragen omtrent de onderbesteding en de oorzaken daarvan op de grote 

beleidsterreinen van de commissie in het bijzonder bij groen. De commissie acht nader onderzoek 
nodig, temeer daar de ambitie komende jaren nog groter is. 

- Kritiek is er ook op de controleerbaarheid. De trits: wat was het beleid, hoe is het uitgevoerd en 
wat kostte dit, is lang niet altijd herkenbaar in de jaarrekening. 

 
Vragen zijn gesteld over: 
- de hoeveelheid art.19 procedures 
- voortgang digitalisering bestemmingsplannen 
- tempo realisatie EHS en wanneer verwerving weer aan de orde zal zijn 
- uitvoering motie Landschapsfondsen 
- voortgang agrarisch en particulier natuurbeheer 
- weinige gebruik streekplanprovedure t.a.v. rode contouren 
- wat er precies is gedaan aan binnenstedelijke woningbouw in Amersfoort en Utrecht 
- structurele onderbezetting handhaving natuurbeschermingswet 
- sloopvergunning Jesserunkamp versus cultuurhistorisch behoud 
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Adjunct griffiers, 
 


