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Titel : Halfjaarrapportage 2007 van de provincie Utrecht 

Hieronder worden puntsgewijs de zaken weergegeven die in de diverse commissies naar voren zijn 
gebracht m.b.t. de Halfjaarrapportage 2007.

Commissie BEM (10-9-2007)
• Wederom wordt geconstateerd dat er risico bestaat op onderbesteding van een aantal 

budgetten. 
• Vraagtekens zijn er bij de sterke stijging van de premie voor de 

aansprakelijkheidsverzekering. 
• De commissie verlangt meer inzicht in het ziekteverzuim en de maatregelen die worden 

genomen om verbetering in de situatie te brengen. 
• De leesbaarheid zal in de toekomst nog verbeterd moeten worden. 
• Geconstateerd wordt dat bij overschrijdingen van budgetten (te) snel naar de dienstreserves 

wordt gekeken. 
• Vraagtekens zijn er of het nog gaat lukken om de voor dit jaar nog beschikbare € 25 miljoen 

voor de Sociale Agenda te besteden. 
• De commissie wil gespecificeerd inzicht in de opbouw van het voor de reorganisatie (OiO) 

beschikbare bedrag van € 16 miljoen en in het nu gevraagde deel van € 6,4 miljoen. Ook zijn 
er vraagtekens bij de terugverdieneffecten. 

• Er wordt een overzicht gevraagd van de bedragen gemoeid met externe inhuur versus de 
reguliere personele lasten. 

 
Commissie RGW (10-9-2007 en 13-9-2007)
Veel fracties constateren dat er ook op het terrein van RGW helaas weer sprake is van een hoog 
bedrag aan onderbesteding. Tegelijk heeft de halfjaarrapportage gelet op de vele claims trekken van 
een voorjaarsnota. 
 
Gedeputeerde Krol heeft toegezegd drie zaken schriftelijk te beantwoorden voor de PS-vergadering:  

• het feit dat twee verschillende bedragen in het stuk staan voor het project nieuwe wet RO 
(p.12 en bijlage 2) 

• de vragen over het veldtoezicht met name over twee tegenstrijdige passages (moties p.33) en 
over of dat naar andere gemeenten kan worden uitgebreid 

• de vraag naar hoe het zit met de verevening bij in- en uitbreiding 
Verdere accenten van de commissie: 

• het gekunstelde karakter van de onderbesteding bij waterkwantiteit die vervolgens weer wordt 
teruggestort in een reserve; idem bij landinrichtingmodules Haarzuilen en Noorderpark 

• zorgen over de onvervulde vacature landbouw (gedeputeerde gaf aan dat dit inmiddels is 
opgelost) 

• zorgen over de vertraging bodemkaart 
• zorg over trage realisatie EHS 



Commissie WMC (17-9-2007)
De commissie heeft de halfjaarrapportage kort behandeld. Punten hierbij waren: 

• De gedeputeerde heeft daarbij toegezegd dat zij de cie. WMC van 1 oktober 2007 informeert 
over wanneer de kaderstelling Sociale Agenda 2007/2008 volgt.  

• Tevens heeft zij toegezegd dat de cie. WMC tkn kan beschikken over de lijst met toegekende 
projecten Alfabetisering.  

• Wat betreft het programma Samenhang op Scherp wat gaat over samenwerking provincie en 
gemeenten in de jeugdzorg bleek dat het hier gaat om de afloop van het programma. DE 
coimmissie kan geen invloed meer uitoefenen op de themakeuze. 

• Verder bleek dat het overschot bij de bibliotheken van 1.4 mio euro te maken heeft met het 
tragere verloop van de afspraken met de partners. 

• De gedeputeerde heeft toegezegd de vraag over de vertraging in het samenwerkingsproces bij 
Wel thuis! schriftelijk af te doen. 

 
Commissie MME (17-9-2007)

• Ook hier is weer de vinger bij de onderbestedingen gelegd. 
• De commissie wil graag weten wat de mogelijkheden zijn om het restende bedrag voor Rond- 

en Randwegen niet terug te laten vloeien naar de Algemene Middelen, maar toe te voegen aan 
de Reserve Grote Wegenwerken of aan de budgetten voor onderhoud wegen. 

• Ook is de vraag of het overgebleven geld op Onderhoud Merwedekanaal in Blueports worden 
gestoken. 

• Vraagtekens zijn er bij de ambitie om de OV-Chipkaart al per 1-1-2008 in te voeren. 
 

Datum: 17 september 2007 

Voorzitters commissies,  
H.R.A.L. Klein Kranenburg, J.W.R. van Lunteren, B. Nugteren en P.C. Pollmann 
 
AdjunctGriffiers, 
R. Poort en H. Schoen 
 


