
Besluitenlijst Provinciale Staten 
 
Besluitenlijst van de vergadering van maandag 10 november 2008 9.30 uur 

02.  Vaststellen agenda 
Conform besloten, met aanpassing op: 

- Op het statenvoorstel Najaarsrapportage 2008 staat een stempel met 8 
december 2008, dit moet 10 november 2008 zijn.  

- D66 stelt voor om agendapunt 11 inzake de Cultuurnota voor agendapunt 8 
de Begroting te behandelen. Dit is akkoord.   

- D66 geeft aan dat er voor agendapunt 12 bestuursakkoord Rijk-IPO 
jeugdzorg afgelopen vrijdag een aangepast voorstel binnengekomen is en stelt 
voor dit punt van de agenda te halen en eerst in de commissie te bespreken. 
Gedeputeerde mw. Haak-Griffioen licht kort het gewijzigde voorstel toe en 
besloten wordt het voorstel toch vandaag te behandelen.  

 
03. Ingekomen stukken 

Conform besloten. 
 
04. Vragenhalfuurtje 

Vragen van D66 betreffende het terugnemen van het voorstel inzake de Arhi-procedure 
rond de gemeenten De Ronde Venen, Abcoude, Loenen en Breukelen door de 
Ministerraad.    

 
05. Vaststellen van de notulen van 29 september 2008 en de besluitenlijst van 20 oktober 

2008 
Conform besloten.  

 
06. Benoeming PS-leden in gremia 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van het fractievoorzittersconvent 
van 3 november jl. tot invulling van een aantal vacatures in interne gremia. 
Bij acclamatie besloten.  

 
07. 
 

Najaarsrapportage 2008  
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 
oktober 2008 tot vaststelling van de Najaarsrapportage 2008. 
Conform besloten. 

 
11. Cultuurnota 2009-2012 ‘Cultuur is Kracht’ 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 
september 2008 tot vaststelling van de concept cultuurnota 2009-2012.   
Amendement 01 (subsidie Het Filiaal): aanvaard, met stem tegen van de SGP.   
Amendement 02 (wettelijke taken Cultuurnota): ingetrokken (overgenomen door GS
en verwerkt in het statenbesluit). 
Amendement 03 (Cultuurnota): verworpen, de fracties CDA, VVD, ChristenUnie, 
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SGP, Partij voor de Dieren en Mooi Utrecht stemden tegen.  
Amendement 04 (herstellen weeffout subsidietoekenning Aluin en ’t Barre Land): 
ingetrokken (overgenomen door GS en verwerkt in het statenbesluit).    
Conform besloten, met stemverklaring van de SGP dat zij instemmen met de 
cultuurnota als geheel, maar tegen een aantal onderdelen principieel bezwaar 
hebben.  
Motie 01 (cultuurnota): ingetrokken.  

08. Programmabegroting 2009  
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 
oktober 2008 tot vaststelling van de Programmabegroting 2009 en tot vaststelling van het 
aantal opcenten.  
Amendement 05 (KRW-gelden): aangehouden.  
Conform besloten, met stemverklaring van de SGP dat zij instemmen met de 
Programmabegroting 2009 maar tegen een aantal onderdelen principieel bezwaar 
hebben en stemverklaring van Mooi Utrecht tegen de Begroting 2009.  
Motie 02 (financiële ruimte voor PS in 2009 e.v.): verworpen, de fracties CDA, VVD, 
ChristenUnie en SGP stemden tegen.    
Motie 03 (gewijzigd exemplaar) (beleid migratie saldo nul): verworpen, de fracties 
CDA, VVD, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en Mooi Utrecht stemden 
tegen.   
Motie 04 (duurzame fondsen): met algemene stemmen aanvaard.       
Motie 05 (algemene reserve 2011): aangehouden.  
Motie 06 (programmering fiets):verworpen, de fracties CDA, VVD, ChristenUnie, 
SGP en Mooi Utrect stemden tegen.  
Motie 07 (gelijkheid in provinciale publieksvoorlichting): ingetrokken.   
Motie 08 (onderbesteding): verworpen, de fracties CDA, VVD, ChristenUnie, D66, 
SGP, Partij voor de Dieren en Mooi Utrecht stemden tegen.  
Motie 09 (prestatie-indicatoren): verworpen, de fracties CDA, VVD, ChristenUnie, 
SGP en Mooi Utrecht stemden tegen.  
Motie 10 (biologische catering): verworpen, de fracties CDA, VVD, PvdA, 
GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden tegen.   
Motie 11 (poldergemalen): aangehouden.     

 
09. Wijziging tarieventabel Algemene belastingverordening provincie Utrecht 1997 

m.i.v. 1 januari 2009  
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 23 
september 2008 tot wijziging van de tarieventabel behorend bij de Algemene 
belastingverordening provincie Utrecht 1997 in verband met de tarieventabel voor het jaar 
2009. 
Conform besloten, met stemverklaring van de Partij voor de Dieren voor het 
voorstel, met uitzondering van het punt woonschepen.    

 
10. Programma Utrecht e-Provincie 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 
oktober 2008 tot vaststelling van het programma Utrecht e-Provincie als beleidskader. 
Amendement 06 (e-provincie onderdeel internetportaal): met algemene stemmen 
aanvaard.   
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Conform besloten, met stemverklaring van de PvdA dat zij niet volledig overtuigd 
zijn door de gedeputeerde maar zich neerleggen bij de verklaring van de 
gedeputeerde dat de in het kader van e-Provincie ontwikkelde applicaties bruikbaar 
zijn in een nieuw te kiezen portaal.  

 
12. Bestuursakkoord Rijk-IPO omvang budget jeugdzorg 2008/2009 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 
september 2008 tot het voorfinancieren van additionele middelen t.b.v. wachtlijsten 
jeugdzorg ten bedrage van 1.966.748,- uit het programmabudget UJC. 
Conform besloten, met stemverklaring van de SP dat zij hopen dat als het geld 
uitgeput is het aangevuld zal worden door PS en stemverklaring van GroenLinks dat 
er hoe dan ook budget voor UJC beschikbaar blijft.  

 
13. Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 en Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg

2009 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 
september 2008 tot vaststelling van het Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012. 
Conform besloten. 
Motie 12 (EKD): ingetrokken.    
Motie 13 (externe effecten op de wachtlijsten beperken): wordt aanhouden.     

 


