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Titel : Jaarrekening 2010 

Commissie MME 
Vanuit de commissie waren er informatieve vragen over o.a. het ontbreken van informatie 
over de Versnellingsagenda, het stoppen met Randstad Urgent (en de gevolgen voor de 
bestuurlijke duo’s), de resultaten van internationale acquisitie en het zicht op eventueel weer 
verdwijnen van bedrijven uit de provincie Utrecht, de afweging regulier OV versus Regiotaxi 
en de klachten over wachttijden van de Regiotaxi, het tekort van 3,3 miljoen euro op 
duurzaamheid, het uitblijven van resultaten op het aspect Uitplaatsing Hinderlijke bedrijven, 
het ontbreken van informatie over het SMPU en het uitblijven ven het Beheerplan Wegen. 
Vanuit de zijde van GS werd aangegeven dat het lastig is om concrete resultaten van de 
Versnellingsagenda aan te geven; daarnaast voert de Randstedelijke Rekenkamer momenteel 
een onderzoek uit. Het bestuurlijk duo rond de driehoek en Ring Utrecht blijft gehandhaafd. 
Inderdaad wordt gefocust op acquisitie van internationale bedrijven, maar ook worden 
bedrijven die zich in Utrecht hebben gevestigd regelmatig bezocht. De klachten over de 
Regiotaxi zijn bekend en hebben te maken met de organisatie. Het omgaan met hinderlijke 
bedrijven is een kwestie van lange adem en zal in de toekomst via de OMU gaan lopen. Over 
het SMPU is eerder een tussenbalans uitgevoerd. Het beheerplan wegen volgt later dit jaar. 
De 3,3 miljoen euro tekort op duurzaamheid heeft te maken met kasritme-effecten. 
Op een aantal detailvragen wordt nog voor behandeling in PS schriftelijk teruggekomen. 
 
Commissie WMC 
De commissie had enkele vragen bij de jaarrekening 2010. 
De nieuwe gedeputeerden gaven daartoe uitgenodigd door de commissie aan twee lessen uit 
deze jaarrekening te trekken: dat er naar betere indicatoren gestreefd moet worden en dat 
onderbesteding wordt verminderd. 
De commissie besteedde vooral aandacht aan de jeugdzorg en de onderbesteding in het 
programma UJC in het bijzonder, die men hoog vond. Twee vragen konden niet beantwoord 
worden en zullen door de gedeputeerde schriftelijk beantwoord worden. Dit gaat over het 
bedrag van 3.2 miljoen bij jeugdzorg uit het memo beantwoording vragen mevr. Alsem, en 
om het gebrek aan uitvoering bij het onderdeel cultuurhistorie en erfgoed. 
 

Het commissieadvies van de commissie BEM en RGW wordt dinsdag 17 mei as naar u 
verzonden. 
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