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Puntsgewijs komen in de diverse commissies de volgende punten aan de orde. 
 
Commissie MME 

• De commissie is ontevreden over dit stuk. De onderbouwingen zijn slecht, te summier, te kort 
door de bocht. 

• Veel relatief kleine posten worden opgevoerd, terwijl minimaal onderbouwd zomaar een post 
van 117,8 miljoen euro voor het Uitvoeringsprogramma wordt opgevoerd. 

• De commissie signaleert discrepanties tussen zaken waarvoor nu geld wordt gevraagd in de 
Voorjaarsnota, terwijl in de Jaarrekening wordt vermeld dat zaken volgens plan verlopen (bv. 
ontheffing woonschepen). 

• Er moet snel inzicht komen in de tegenvallers bij het recreatieschap (beleidsvoorstel 29) 
• Vraag is waarom er geen geld is gereserveerd voor nader onderzoek naar de 

lightrailverbinding Amersfoort-Veenendaal. Ook zou het wenselijk zijn om onderzoek te doen 
naar de spoorverbinding Utrecht-Almere. 

 
Commissie RGW 
Bij de voorjaarsnota vond een aantal van de oppositiefracties dit stuk veel te te summier. Daarnaast 
werden nog enkele vragen gesteld en afdoende beantwoord. Er komen schriftelijk nog antwoorden op 
vragen over de stand van zaken veldtoezicht en de handhavingskosten van woonschepen. De 
gedeputeerde zegde toe in de commissie tzt terug te komen met een notitie over golfbanen. 
 
Commissie WMC 
De commissie heeft de voorjaarsnota kort besproken. Diverse fracties gaven aan de voorjaarsnota te 
summier te vinden om er als Staten goed mee uit de voeten te kunnen, terwijl het wel om veel geld 
gaat. Verheldering werd gevraagd over diverse bedragen voor jeugdzorg en hun onderlinge 
verhouding. De bijdrage van 750.000 euro is incidenteel en afkomstig uit de 3 miljoen extra van de 
doeluitkering van het rijk. De gedeputeerde heeft deze zaak verhelderd en toegezegd dat in het najaar 
de commissie ook op de hoogte gebracht wordt van de nieuwe landelijke financieringssystematiek 
voor de jeugdzorg. Het CDA gaf aan de Stichting Leergeld, die kinderen uit moeilijke situaties laat 
deelnemen aan activiteiten waarin de bijzondere bijstand niet voorziet, voor een subsidie 
maatschappelijke ontwikkeling in aanmerking zou moeten kunnen komen. 
 
Commissie BEM 
De commissie spreekt in zijn algemeenheid ongenoegen uit over de voorjaarsnota in zijn huidige 
vorm. De nota is van strategisch belang voor de beleidsbepaling en uitvoering. In zijn huidge vorm is 
de nota  verworden tot een boodschappenlijstje. De fracties geven te kennen hierop te zullen 
terugkomen in de statenvergadering.  
In het onderstaande wordt een aantal quotes van de fracties weergegeven. 
Bij de VVD bestaan zorgen over de desastreuze terugloop van het vermogen na deze collegeperiode. 
Vraagtekens worden geplaatst bij het grote aantal posten dat als onvermijdbaar wordt opgevoerd. 
Bezwaar bestaat tegen het als het ware verstoppen van de risico-paragraaf.  
De CU vraagt zich af of 1 fte extra voor Europa wel voldoende is. 



Groen Links heeft grote twijfels over de gemaakte keuzes in de nota. 
De PvdA acht het aantal onvermijdbare uitgave bij 35 onderwerpen te veel. 
Het CDA vraagt naar de kostendragers van de NV Utrecht. Het CDA acht verder twee opties voor de 
gemeenten in het Valleigebied te beperkt. Er is meer dan opheffen of voortbestaan. Het CDA komt 
hierop terug in de statenvergadering.  
D66 pleit voor hantering van de drie W's bij de opstellen van een voorjaarsnota, waardoor de 
afwegingen beter gemaakt kunnen worden. D66 acht een bezinning op de kerntaken in relatie tot het 
rapport van de commissie Lodders wenselijk.  
 
Van de zijde van GS wordt geantwoord dat deze voorjaarsnota qua opzet is bepaald door de 
besluitvorming die in december 2007 heeft plaatsgevonden over de samenwerkingsagenda en het 
uitvoeringsprogramma. Volgend jaar zal er sprake zijn van een andere nota. 
Het aantal van 1 fte extra voor Europa wordt voldoende geacht. De onvermijdbare kosten voor de 
jeugdhulpverlening worden mede bepaald door nieuwe taken uit de wet.  
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