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Motie visie provincie Utrecht

Provinciale Staten van Utrecht in verg_adering bijeen op 23 juni 200g, ter behandelingvan het statenvoorstel PS2008BEM22, inzaÈe'de Vaststetiing Bestúursakkoord,,.

Kennis genomen hebbende van:
. De vaststelling Bestuursakkoord

Constaterende
o Dat in het Bestuursakkoord naast een financieel akkoord ook voorstellen voordecentralisatie uit zijn gewerkt zoals beschreven in het advies van de cie. Lodders' Dat.het college positief is over de visie op de provincie zoals venruoord in hetadvies van de commissie Lodders
' Dat bij de "herijking reserves en voozieningen" door het college aangegeven isdat oud voor nieuw in een bredere context dient te word"n g"ii"n iodat deze"herijking reserves en voorzieningen" als een eerste tranchJmoet worden gezien

Overwegende
' Dat de provincie Utrecht, mede gezien de conclusies van de commissie Lodders,een visie dient te ontwikkelen over de kerntaken van de provincie Utrechto Dat op basis van deze visie keuzes gemaakt dienen te worden over de taken diede provincie uit wenst te voeren en ólbn die de provincie wenst te vervulleno Dat op basis hiervan tevens inzichtelijk gemaakt dient te worden wat dat betekentin termen van inzet van middelen
o Dat op basis hiervan tevens'inzichtelijk gemaakt dient te worden wat de financiélepositie van de provincie Utrecht.
' Dat Gedeputeerde Staten van Utrecht werken aan "de staat van Utrecht,,

Verzoeken
o GS een notitie op te stellen voor de consequenties van het bestuursakkoord voorde kerntaken van de provincie Utrecht
' Hierblj de (voorlopige) resultaten van De Staat van Utrecht bij te betrekken' '.,r*rq-eJú^,v< e ckxrv-n ì-sz,a c.,.,-\ c,b_ btclt r 1q_ rèc.tp.cr:jQ.r&r,S_)

Besluiten , I I
. op basis van door GS opsestetde notî"} 

l^w* >o!!Ì{aÎà*,iri;ncommissie
in te stellen die een visie ontwikkelt over de kerntaken van de piouincie Utrechtmet hieraan gekoppeld de betekenis hiervan in termen van benodigde inzet vanmiddelen en de daarbij behorende reservepositie

o De commissie in principe te laten bestaan uit (één vertegenwoordiger van) allefracties van de Staten van Utrecht
' Deze commissie in overleg met de Staten te laten bepalen wanneer op welkewijze rapportage aan de Staten plaats vindt
o pa!de statengriffie de ad hoc commissie daar waar aan de orde ondersteunt enfaciliteert
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