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Commissie MME
Naast enkele vragen over onderwerpen als de uitleg bij geconstateerde vertragingen, handhavingscapaciteit,
luchtkwaliteit, automobiliteit, OV (actualiteit van indicatoren), kantorenlocaties, maatschappelijk verantwoord
ondernemen, fietsen en wandelen, vraagt de commissie aandacht voor de onderbestedingen die in de
jaarrekening zichtbaar zijn. Dit laatste en vragen over Europa, middelen etc. zullen in de commissie BEM aan de
orde komen. Gedeputeerde De Jong geeft aan dat de problemen met de capaciteit bij handhaving zijn opgelost.
Verder heeft de verbetering die sommige luchtkwaliteitsindicator laat zien o.m. te maken met de gehanteerde
modellen, maar ook met verbeteringen in de achtergrondwaarden en het schoner worden van motoren.
Geconstateerd wordt dat de financiering van de bodemsaneringsoperatie de komende jaren een probleem zal zijn
i.v.m. teruglopende rijksmiddelen. Gedeputeerde Ekkers geeft aan dat het project Wandelen wordt afgesloten en
dat zal worden nagegaan of resterende middelen ingezet kunnen worden voor onderhoud. Nog voor de
jaarrekening 2009 zal er actuelere informatie over de indicatoren OV beschikbaar komen.
Commissie RGW
Slechts enkele fracties hadden vragen over de jaarrekening. Het ging hierbij onder meer over problemen met het
tijdig betalen van facturen (p.65) en vooral over de redenen voor de onderbesteding bij de uitvoering van Agenda
Vitaal Platteland en de Recreatie om de Stad (RODS). Enkele andere vragen zullen nog schriftelijk beantwoord
worden voor de jaarrekening.
Commissie WMC
Er waren breed complimenten voor de helderheid van de jaarrekening. Er werd gevraagd naar een completere
opname van de uitgevoerde moties. Dit werd voor de volgende keer toegezegd. Daarnaast was er een algemene
vraag of de opgenomen prestaties ook tot stand zijn gekomen dánkzij de provinciale zet.
Inhoudelijk waren er vooral enkele vragen over de jeugdzorg. Hierbij gaf gedeputeerde Haak aan dat zij nog
terugkomt bij de voorjaarsnota op de financiering van JIJ Utrecht.
Commissie BEM
De commissie constateert dat er een duidelijke verbetering zichtbaar is in leesbaarheid ten opzichte van eerdere
jaarrekeningen. Het door de Subcommissie voor de Jaarrekening uitgebrachte advies wordt onderschreven.
Tijdens de commissievergadering wordt een aantal elementen daaruit nogmaals gestipuleerd; de
onderbestedingen, de aandacht die nodig is voor risicomanagement, de toelichting bij majeure projecten en het
omgaan met geldstromen rond bestemmingsreserves. Verder is het verzoek om in volgende jaarrekeningen nog
beter alle gedurende het jaar aan de orde gekomen moties inzichtelijk te maken. Toegezegd wordt dat er nog
nadere informatie komt over de vraag over de verevening ecoduct Beukbergen. Ook zal er meer inzicht gegeven
worden in de financiële consequenties van de Samenwerkingsagenda en de financiën rond Agenda 2010.
Geconstateerd wordt dat het persbericht dat GS heeft doen uitgaan ten onrechte suggereerde dat al besluiten
zouden zijn genomen over de aanwending van het rekeningresultaat. Hierover vindt besluitvorming in PS van 6
juni plaats.
Nagekomen beantwoording van gedeputeerde aangaande verevening Beukbergen:
Met het statenvoorstel mbt de concept jaarrekening 2007, met als registratienummer 2008int220718 is de
reserve westelijke Corridor ingesteld, met als omschreven doelstelling: Financieren van projecten binnen de
westelijke Corridor, waarbij verevening, zoals afgesproken binnen Hart van de Heuvelrug, niet mogelijk is.
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