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Commissie MME 
Aandachtspunten vanuit de commissie MME waren de duidelijkheid en hanteerbaarheid van 
indicatoren, de actualiteit van de teksten over de Regionale Uitvoeringsdiensten, de vraag of 
een korting van 5 miljoen op de BDU gevolgen heeft voor de concessieverlening, de ambitie 
m.b.t. klimaat in Rijnenburg en de consequenties van bezuinigingen bij gemeenten op de 
budgetten voor de recreatieschappen voor de financiering vanuit de provincie. Gedeputeerde 
De Jong gaf aan dat de commissie in de voorgaande vergadering recentere informatie over de 
Regionale Uitvoeringsdiensten heeft ontvangen. Eventueel consequenties van een verlaging 
van 100 miljoen euro op het landelijk budget zijn nog niet duidelijk. Gedeputeerde van 
Lunteren wees er op dat in het verleden voor een beperkte set indicatoren is gekozen. 
Uiteraard liggen hier meer gedetailleerde indicatoren aan ten grondslag. Eventueel moet e.e.a. 
nog eens apart in de commissie terugkomen. De uitvoering van de concessies is niet in gevaar. 
Op Rijnenburg is het algemene beleid van toepassing. Kortingen van gemeenten op de 
budgetten van recreatieschappen worden door de provincie niet gecompenseerd; de provincie 
past dezelfde korting toe. 

Commissie RGW 
De commissie had slechts een enkele vraag bij de Begroting 2011, die men over het algemeen 
goed leesbaar vond.  De vragen gingen over het geld voor de muskusrattenbestrijding, 
weidevogelbeheer en onduidelijkheid over uitvoering door of waterschap of provincies van de 
ecologische verbindingszones. Gedeputeerde de heer Krol gaf bij het laatste onderwerp aan 
dat het hele natuur- en landelijk gebied beleid in den brede door het nieuwe regeerakkoord de 
komende tijd onderhevig is aan verdere wijzigingen vanwege bezuinigingen en andere 
beleidskeuzen. De komende statendiscussie over ontschotting AVP is daarin niet het laatste 
woord. 
De ChristenUnie kondigde alvast aan met een initiatief rond de bestuurlijke verankering van 
de herbestemming van Paleis Soestdijk en de gebiedsontwikkeling op de Heuvelrug te komen 
bij de begroting als vervolg op de statenconferentie van 20 september jongstleden. 
 
Commissie WMC 
De commissie had een beperkt aantal vragen over de begroting. Hierbij ging het vooral over 
vragen rond jeugdzorg. Bijvoorbeeld waarom de wachtlijstindicatoren p.m. ingevuld waren, 
waarom de doorlooptijd bij het AMK  nog 13 weken in plasats van 10 is en waarom de 
incidentele lasten en baten jeugdzorg 2010 en 2011 verschilden (p.79/80)? Op deze laatste 
vraag komt nog een schriftelijk antwoord; evenals op de vraag naar  het noemen van de Wet 
toelating zorginstellingen bij het juridisch kader.  Verder waren er nog vragen over de 
invulling van de cultuurbezuinigingen en onderzoek naar de woningmarkt en vergrijzing. De 
ChristenUnie kondigde een initiatief rond de bestuurlijke verankering herbestemming Paleis 
Soestdijk aan (zie hiervoor cie. RGW). De CDA-fractie neemt mogelijk een initiatief voor de 
continuering van de ondersteuning van de pleegouders in de jeugdzorg. 
 



Commissie BEM 
Alle fracties gaven aan hierop terug te komen in de algemene beschouwingen in PS. Meer 
technisch waren er opmerkingen over indicatoren en streefwaarden, het onderscheid tussen 
incidentele en structurele middelen en het kasritme. Ook kan op sommige punten de positieve 
toon wel iets genuanceerder (bv. waar het gaat over de Samenwerkingsagenda). Gevraagd 
werd waarom strategische plannen, zoals bv. het Waterplan, geen structurele financiering 
kennen. 
Gedeputeerde Raven gaf aan dat de effecten van veel zaken uit het regeerakkoord nog 
duidelijk moeten worden. Op structurele versus incidentele middelen wordt teruggekomen. 
Hoge uitgaven in het laatste jaar van het Uitvoeringsprogramma liggen ten grondslag aan de 
geconstateerde kasritmeverschillen. De strategische plannen zijn altijd incidenteel 
gefinancierd geweest, voor de duur van hun looptijd. 
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