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Commissie MME
De commissie wilde geïnformeerd worden over de reden van het overboeken van 5 euroton
van het budget van het Economisch Beleidsplan, hetgeen bevreemdt gezien de huidige
economische crisis. Ook in zijn algemeenheid vindt de commissie dat er veel zaken worden
overgeboekt naar volgende jaren en dat er spreke is van veel onderbestedingen (bv.
mobiliteitsgelden, handhavingsbudgetten). Verder blijft er veel geld over op het beleidsterrein
Milieu. De Wabo wordt steeds maar uitgesteld. Ook is er te weinig voortgang bij de
herstructurering van bedrijfsterreinen. De motie Fietspad Uithof-Zeist wordt gekenmerkt als
zijnde afgehandeld. Dit is, ook volgens gedeputeerde Ekkers, niet correct. Tot slot wordt
gevraagd of de herhaaldelijke overschrijdingen op het budget voor de Recreatieschappen wel
als incidenteel moet worden bestempeld. Gedeputeerde Ekkers zegt dat dit laatste toch het
geval is. De inkomsten van de recreatieschappen zijn nl. sterk afhankelijk van de resultaten
die bij de exploitatie van het Henschotermeer worden gehaald. Inderdaad is er vertraging op
het aspect van bedrijfsterreinen. Soms duren processen i.h.k.v. het Economisch Beleidsplan
erg lang a.g.v. de afhankelijkheid van vele partijen. De onderbestedingen op handhaving
worden door gedeputeerde De Jong genuanceerd; de gelden zullen alsnog worden uitgegeven.
Duidelijk is dat de Wabo niet per 1 januari zal worden ingevoerd.
Commissie RGW
De commissie stelde enkele punten aan de orde. De inkomsten van de woonboten komen
mogelijk pas in 2010 (p.15), maar hier maakt de begroting 2010 geen melding van. Deze
vraag is toegezegd schriftelijk beantwoord te worden. Tevens was er een vraag over het feit of
het programma Hart voor de Heuvelrug niet teveel als een “graaipot”gebruikt wordt in
verband met alle voorgestelde nieuwe ecoducten. De gedeputeerde weerlegde dit door aan te
geven dat het hier om voorbereidingen gaat, bij uitvoering zal separaat naar financiering
gekeken moeten worden.
Commissie WMC
In de commissie WMC zijn geen punten aan de orde geweest specifiek met betrekking tot de
Najaarsrapportage.
Commissie BEM
De commissie was tevreden over de inzichtelijkheid van de rapportage. Over de opgenomen
moties was de vraag of hierbij ook kan worden vermeld wat de realisatietermijn zal zijn.
Opmerkingen waren er over het oormerken van gelden voor 2012 (na de huidige
collegeperiode). Een aantal fracties had moeite met de overschrijdingen op de apparaatslasten
en de gelden die gereserveerd worden voor Organisatie in Ontwikkeling. GroenLinks heeft

bezwaar tegen het feit dat veel geld in reserves steeds doorgeschoven wordt naar volgende
jaren, wat er voor zorgt dat druk op uitvoering ontbreekt. Vanuit de gedeputeerden werd rond
dit laatste aangegeven dat het meerjarige fondsen betreft. Bij het einde van de collegeperiode
wordt e.e.a. opnieuw bezien. Tot slot werd vanuit de VVD verbazing geuit over het feit dat de
Bedrijfsvoeringsreserve leeg is.
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