
Besluitenlijst van Provinciale Staten 
Maandag 14 december 2009  

2 Vaststellen agenda 
Voorgesteld wordt om agendapunt 15 Statenvoorstel Middenbestuur (PS2009PS12) van de 
agenda te verwijderen.  
Conform besloten. 
 

3 Ingekomen stukken 
Conform besloten. 
 

4 Vragenhalfuurtje 
Vragen ingediend door mevr Bodewitz (PvdD), met betrekking tot de Q-koorts. 
Motie 1: (Q-koorts individuele testen) verworpen, de fracties van CDA, VVD, PvdA en 
ChristenUnie stemden tegen. 
Motie 2: (Stop op uitbreiding geitenhouderijen) verworpen, de fracties van CDA, VVD, 
PvdA, SP, ChristenUnie, D66, SGP en Mooi Utrecht stemden tegen. 
 

5 Vaststellen van de notulen van 21 september 2009 en de besluitenlijst van 23 november 
2009. 
De notulen van 21 september en de besluitenlijst zijn reeds in uw bezit, de notulen van 26 
oktober waren niet tijdig voorradig en worden geagendeerd voor de vergadering van 25 januari 
2010. 
Conform besloten. 
 

6 Statenvoorstel beschikbaar stellen van niet-bestede budgetten 2009 in 2010, inclusief enkele 
technische begrotingswijzigingen, PS2009BEM28 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 november 
2009, om de niet bestede budgetten 2009 in 2010 weer beschikbaar te stellen. 
Conform besloten. 
Amendement 1: (RotondeLab) aangenomen, de fracties van CDA, VVD, ChristenUnie, D66 
en PvdD stemden voor. 
Motie 3: (RotondeLab) aangenomen, de fracties van CDA, VVD, ChristenUnie en PvdD 
stemden voor. 
 

7 Statenvoorstel Normenkader Rechtmatigheid 2009, PS2009BEM27 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 november 
2009, om het normenkader voor rechtmatigheidcontrole vast te stellen. 
Conform besloten 
 

8 Statenvoorstel Uitvoeringskader Stedelijke Vernieuwingen 2010-2015, PS2009WMC18 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 november 
2009, om het Provinciaal uitvoeringskader Stedelijke vernieuwing 2010 -2015 “Meer focus op 
kwaliteit stedelijk gebied” vast te stellen. 
Conform besloten, stemverklaring voor van PvdA: verzoek aan GS om proactief bezig te 
gaan met instrumenten voor de binnenstedelijke woningbouw.     
 

9 Statenvoorstel Project Optimalisatie Subsidiesystemen, systematiek voor 
subsidieregelgeving, PS2009BEM30 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 november 
2009, om dit Kader voor subsidieverstrekking, Onderdeel II, systematiek regelgeving provincie 

 



Utrecht vast te stellen. 
Conform besloten. 
 

10 Statenvoorstel Externe leden AWB-adviescommissie Provinciale Staten,  
PS2009BEM29 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel om de Awb-adviescommissie PS op 
termijn te laten bestaan uit drie externe leden, waarvan één het voorzitterschap vervult. Dat zo 
veel mogelijk synergie gezocht moet worden met de Adviescommissie bezwaarschriften GS en 
te bevorderen dat in de Awb-adviescommissie PS dezelfde leden worden benoemd als in de 
Adviescommissie bezwaarschriften GS. De kosten voor de vergoedingen voor de externe leden 
van de Awb-adviescommissie PS en de wervingskosten ten laste te laten komen van het 
griffiebudget. De griffier te verzoeken in overleg met de provinciesecretaris de werving en 
selectie van externe commissieleden te starten. 
Conform besloten. 
 

11 Statenvoorstel Wijziging verordening Fractievergoedingen, PS2009PS11 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de voordracht van het fractievoorzittersconvent van 9 
november 2009, om het volgende te besluiten: 
Het nieuwe bedrag voor de vaste fractievergoeding vast te stellen op € 32.193,- en de nieuwe 
vergoeding per statenlid op € 2385,-. Dat in de Voorjaarsnota 2010 de verhoging van het budget 
van € 100.000,- op jaarbasis structureel zal worden vastgelegd in de meerjarenbegroting. 
Bijgevoegde geactualiseerde Subsidieverordening statenfracties provincie Utrecht 2002 vast te 
stellen, met als ingangsdatum 1 januari 2010. 
Conform besloten, met stem tegen van CDA en SP.  
 

12 Statenvoorstel plan van aanpak Kerntaken, PS2009PS13  
Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 
december 2009, om het plan van aanpak kerntaken vast te stellen. 
Conform besloten, met stemverklaring voor van D66: wil de kanttekening plaatsen dat de 
plannen omtrent beleidsterreinen verhelderd moeten worden en minder abstract. 
 

13 Benoeming Dhr. J.W.R. van Lunteren tot Gedeputeerde, PS2009PS14 
De Staten kiezen dhr. J.W.R. van Lunteren hij hoofdelijke stemming tot lid van Gedeputeerde 
Staten per 1 januari 2010 en nemen kennis van de ontslagaanvraag van dhr. Ekkers als lid van 
Gedeputeerde Staten per 1 januari 2010. 
Conform besloten. 
 

14 Statenvoorstel Mutaties bestuurlijke Gremia, PS2009PS10 
Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit. 
Conform besloten. 
 


