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Commissie MME 
Gepleit werd voor meer aandacht voor het bereiken van resultaat op het gebied van energie en 
duurzaamheid, waarbij o.a. werd genoemd de achterblijvende realisatie van aardgasstations. 
Ook is er aanmerkelijke onderbesteding bij de creatieve broedplaatsen, de besteding van 
gelden voor het OV en de onderbesteding van bestaande subsidieregelingen (Garantiefonds 
Energie en Energiek Utrecht) en het niet besteden van 1,5 miljoen euro groot onderhoud 
wegen. Zorgen zijn er over de financiële situatie van de Recreatieschappen en over de 
handhaving van routering gevaarlijke stoffen. Ook is de vraag waarom projectbureau 
VERDER nu wordt beëindigd. 
Gedeputeerde De Jong geeft aan dat evaluaties van subsidieregelingen energie plaatsvinden. 
Rondom aardgas/biogas zijn er veel ontwikkelingen; het is niet verstandig om nu te 
overwegen met de realisatie van vulpunten te stoppen. Over handhaving zijn momenteel 
gesprekken met politie en inspectie gaande. 
Gedeputeerde Van Lunteren vindt de zorgen over de situatie van de Recreatieschappen 
terecht. Hier wordt momenteel veel aandacht aan geschonken en de commissie MME zal er 
bij worden betrokken. De gelden voor creatieve broedplaatsen zullen alsnog worden besteed. 
Er wordt gewerkt aan een OV-visie, waarna er een discussie plaats kan vinden of extra 
impulsen noodzakelijk zijn. Veel werkzaamheden groot onderhoud provinciale wegen gaan in 
2010 plaatsvinden. Het is, uit efficiencyoverwegingen, van belang om combinaties met 
projecten te zoeken. De pakketstudies gaan nu over naar de uitvoeringsfase en het 
projectbureau VERDER kan dan opgeheven worden. Wel zal de website in de lucht blijven. 
 
Commissie RGW 
Er werd één vraag gesteld over de onderbesteding bij Recreatie om de stad. Gedeputeerde 
Krol gaf aan dat aan het eind van de ILG-periode in 2013 waarschijnlijk toch 95% zal zijn 
uitgevoerd. 
 
Commissie WMC 
De commissie stelde met name vragen over jeugdzorg en wonen. Bij jeugdzorg ging het over 
het niet duidelijk zijn over wat er bereikt is in 2009 met het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal en over de vraag of de investeringen in de bedrijfsvoering van Bureau Jeugdzorg nu 
ook tot een beter inzicht in de groeicijfers hebben geleid. Enkele vragen over de overlopende 
passiva in het totale budget van de jeugdzorg worden nog schriftelijk beantwoord door de 
gedeputeerde voor de statenvergadering, evenals vragen over de wachtgelden bij Alleato. 
Bij wonen bestond er onduidelijkheid of de aanjaagteams woningbouw blijven. Gedeputeerde 
De Jong gaf aan dat dit het geval zal zijn. Wat betreft het startersfonds zullen er geen extra 
acties naar gemeenten gedaan worden, die niet meedoen. Gedeputeerde Raven gaf aan dat de 
vertraging bij de realisatie van cultuurhuizen van tijdelijke aard is. 
 



Commissie BEM 
Waardering was er voor de toegenomen kwaliteit en leesbaarheid. De commissie volgde het 
advies van de Subcommissie voor de Jaarrekening, waarin, naast de aanbeveling om de door 
de accountant gesignaleerde punten op te volgen, met name aandacht werd gevraagd voor 
actie op de beïnvloedbare onderbestedingen en de reserveposities. Als extra punten kwamen 
aan de orde de stand van zaken rond de nieuwe begrotingssystematiek, de onbalans die 
sommige fracties signaleren tussen positieve berichten en meer kritische noten en de keus om 
door GS overgenomen  en dan door de indieners ingetrokken moties niet in de jaarrekening op 
te nemen. Ook werd verzocht om in de volgende jaarrekening een totaaloverzicht van het 
Uitvoeringsprogramma  en de financiën rond de Samenwerkingsagenda op te nemen en meer 
aandacht aan risico's te schenken. Tot slot werd gevraagd naar de cofinanciering gelden 
Nieuwe Hollandse Waterlinie i.r.t. de afdracht van 23 miljoen euro aan het Rijk en de 
mogelijkheden om Utrechtse projecten te realiseren ter compensatie van de afdracht van de 
jaarlijkse 23 miljoen euro de komende periode. Gedeputeerde Raven was blij met de lof die 
werd toegezwaaid. In de Voorjaarsnota zal meer bekend worden over de nieuwe 
begrotingssystematiek. Besluiten over het administreren van overgenomen (en daarop 
ingetrokken) moties is iets voor de Staten. In de volgende jaarrekening zal over het 
Uitvoeringsprogramma  worden gerapporteerd; over de Samenwerkingsagenda is al financieel 
inzicht verschaft. M.b.t. de jaarlijkse afdracht aan het Rijk van 23 miljoen euro en het 
eventueel uitvoeren van Utrechtse projecten voor dit geld, memoreerde zij dat nog gekeken 
wordt naar geschikte projecten. Afhankelijk van het type project zal blijken of dan 
cofinanciering nodig is of niet. 
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