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Titel : Programmabegroting 2008 

Hieronder worden puntsgewijs de hoofdzaken weergegeven die in de diverse commissies naar voren 
zijn gebracht m.b.t. de Programmabegroting 2008.

Commissie WMC (1-10-2007)
• De commissie heeft veel kritiek op de keuze en verantwoording van de indicatoren. 
• Verschillende leden zouden graag zien dat kwaliteit van wonen meer aandacht krijgt; 

gedeputeerde zegt dat dit gaat geburen. 
• Zorgen zijn er over de cijfermatige verantwoording van het jeugdzorgbeleid; gedeputeerde 

geeft aan dat de aanbevelingen hierover van de Randstedelijke Rekenkamer zijn opgepakt. 
• Meerdere fracties geven aan bij de begroting met initiatieven te komen rond de Bouwkundig 

Adviseur Toegankelijkheid en/of de Monumentenwacht 
 
Commissie MME (1-10-2007)

• Geconstateerd wordt dat het een voortzetting van bestaand beleid is en er dus geen nieuwe 
ambities in het document verwoord staan. 

• Door de fractie van het CDA wordt gevraagd om meer ambitie (= geld) in het Blue Ports en 
fietspaden te steken, waarop de VVD aanvult dat ook meer geld toegevoegd zou kunnen 
worden aan de Reserve Grote Wegenwerken. 

 
Commissie BEM (8-10-2007)

• Veel fracties geven aan op in PS op de Begroting in te zullen gaan. 
• Een aantal fracties is het niet eens met de verhoging van de opcenten. 
• Men vindt over het algemeen de toegevoegde rapportage van de Randstedelijke Rekenkamer 

goed en zou graag zien dat gedeputeerde Raven nog nader ingaat op de daarin aangedragen 
punten. Zij zegt dit toe. 

• Aandacht wordt gevraagd voor de inkomsten van de provincie, m.n. de derde geldstroom. 
Hiervan komt een overzicht. 

• Er komt een overzicht van de zaken waar de stelpost van 2 miljoen nog toe te wijzen middelen 
aan is besteed. 

• Er komt een vertaling van de juni- en septembercirculaire van het Rijk. 
• Ook zal in de Rekening 2007 en de Begroting 2009 de OiO-reorganisatie worden 

doorgevoerd. 
 
Commissie RGW (8-10-2007)

• Veel fracties geven aan in PS dieper op de begroting in te gaan; sommige fracties betreuren 
het ontbreken van nieuw beleid in de begroting. 



• Diverse fracties willen uitgebreider geïnformeerd worden over het veldtoezicht; gedeputeerde 
zegt toe hier schriftelijk op in te gaan voor de PS-vergadering. Eveneens schriftelijk wordt de 
vraag over blueports van GL beantwoord. 

• Het CDA maakt een voorbehoud wat betreft de adviseur ruimtelijke kwaliteit.  
• Verschillende fracties ging nader in bredere ruimtelijke vraagstukken mede met het oog op de 

nieuwe wet RO. 
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