
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

1

Aan Provinciale Staten Datum : 14 april 2009 
Statencommissie WMC Uw kenmerk : PS2009PS05 bijlage4 
 Ons kenmerk : 2009INT239296 
 Contactpersoon : Drs. P.J. Hille 
 E-mail : Paul.Hille 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 030-2582126 
 Bijlage(n) : 1 
 
Onderwerp: Rapportage 2008 voormalige Agenda 2010 projecten 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding/Voorgeschiedenis 
Met de bespreking van de vierde kwartaalrapportage 2006 in de statencommissie van mei 2007 is een 
einde gekomen aan de seperate verantwoordingsrapportage over de Agenda 2010 projecten. Op 
verzoek van de commissie BEM blijft evenwel een herkenbare verantwoordingslijn van de projecten 
uit de voormalige Agenda 2010 bestaan via de reguliere jaarcyclus. In de voorliggende rapportage 
wordt gerapporteerd over geheel 2008. 
 
Essentie / samenvatting: 
In deze rapportage leggen wij conform de wens van de statencommissie BEM verantwoording af over 
het verloop in 2008 van de voormalige Agenda 2010 projecten. Deze rapportage hebben wij niet in het 
boek van de jaarrekening 2008 verwerkt om de omvang van dat boek zo veel mogelijk te kunnen 
beperken. De bestuurlijke behandeling van deze rapportage verloopt echter parallel aan de 
jaarrekening 2008. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Informeren over de voortgang in 2008 van de voormalige Agenda 2010 projecten. 
 
Financiële consequenties 
Voor alle projecten samen treedt in 2008 een onderschrijding op van het beschikbare budget van € 6,8  
miljoen. Conform de bestaande praktijk is dit bedrag weer gestort in de reserve Structuurfonds. Op dit 
moment wordt ingeschat dat aan het eind van het jaar 2010 sprake is van een overschot van circa  
€ 220.000 op de Agenda 2010 projecten. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Behandeling op 8 juni 2009 in PS 
 
Concreet voorliggende vraag aan Provinciale Staten  
Provinciale Staten wordt gevraagd kennis te nemen van de voorliggende rapportage 2008 van de 
voormalige Agenda 2010 projecten. 
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