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Provinciale Staten van Utrecht, in /ergadering bijeen op 29 September 2008 ter bespreking van
de coalitievorming van GDA, Wpen CU.

Hebben kennis genomen
van het Coalitieakkoord genoemde partijen: "Accent 2008, slagvaardig verdel", als gevolg
waarvan de PvdA niet deel uitmaakt van het college van GS.

Constateren dat
met de komst vany'e PvdA gedeputeerden Dekker en de Wilde in 2O07 een belangrijke
kwaliteitsimpub É gegeven op de terreinen waarvoor zij verantwoordelijk waren:

- Dat na een integraal beleid is ontwikkeld voor de jeugdzorg in Utrecit
waarbij het kind centraal staat en waarin instellingen, gemeenten en provincie zich
gezamenl'rjk verantwoordelijk achten voor de uitvoering van het programma "Utrechtse
Jeugd Centraal'.

- Dat een betekenisvolle versnelling is aangebracht in het versterken van de
bestuurskracht in de provincie resulterend in een Statenbesluit tot herindeling in het
Vecht- en Plassengebied en een ontwerpherindelingsbesluit voor de Utrechtse Vallei.

- Dat als nieuw initiatief van PS en GS een Samenwerkingsagenda is ontwikkeld waarin de
verbinding is gelegd tussen gemeentelijke en provinciale activiteiten.

- Dat Milieu en Duurzaamheid, als een van de hoekstenen van het beleid van dit college,
opnieuw op de kaart zijn gezet door middel van beleidsplannen, kaderstellingen,
toewijzing van nieuwe middelen en een revolving fund voor de stimulering van duuzame
energie.

- Dat de (binnenstedelijke) woningbouw in de provincie een belangrijke impuls heeft
gekregen door de totstandkoming van het Fonds Bouwen en Wonen, de toewijzing van
extra middelen voor dat Fonds en de stimulering van nieuwe initiatieven zoals het
particulier opdrachtgeverschap en startercleningen.

- Dat de ontwikkeling van woningbouw tot 2015 is neergelegd in een GS nota 'Bouwen en
Wonen' waaronder een toevoeging aan het Streekplan van 7.000 extra woningen.

Eveneens constaterend dat
met de komst van deze beide gedeputeerden die beide van buiten het gebruikelijke circuit van
Provinciale Staten komen, zoals dat ook het geval is met één van de gedeputeerden van het
CDA, een belangrijke impuls is gegeven aan een nieuwe bestuurscultuur in de provincie.

Spreken als hun mening uit:
dat de PvdAgedeputeerden mevrouw Marian Dekker en de heer Jan de Wilde op een meer dan
uitstg(ende wijze hun taken hebben vervuld en dat de bereikte resultaten voor zich spreken.

Eh gaan over tot de orde van de dag

P{fdA fractie:
Win Bos, Natascha van't Hooft, Pieter Pollmann, Ursula Blomn Dursun Kilic, Karin Fokker,
Roplof Martens, Chr*stel van Benthem
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