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Titel : Jaarrekening 2010 

Commissie BEM 
De commissie was zeer te spreken over de, gedurende de afgelopen jaren, toegenomen 
leesbaarheid en de plannen om dit nog verder te optimaliseren. Ook werd het door de 
Subcommissie voor de Jaarrekening uitgebrachte advies onderschreven. Daarnaast werd 
er doorgesproken over de problematiek van de verlofstuwmeren en de mogelijkheid om dat 
beheersbaar te krijgen. Gedeputeerde Van Lunteren zal hier, i.h.k.v. een meer integraal 
personeelsbeleid, later op terug komen. Voorts werd er op aangedrongen om in de Begroting 
2012 en het meerjarenperspectief goed voor te sorteren op de te verwachten terugloop in 
treasury-inkomsten en vermindering van reserves. Structurele lasten moeten met structurele 
baten gedekt worden. Over indicatoren werd afgesproken om deze nader te beschouwen, maar 
wel in het kader van op te stellen nieuw beleid. Tot slot was er discussie over de noodzaak om 
een deel van het rekeningresultaat over te hevelen naar de bedrijfsvoeringsreserve. 
 

Commissie RGW 
Een vijftal fracties had enkele vragen over de jaarrekening. Er was het verzoek om bij 
herziening van de indicatoren, die latijd te kiezen op voor de provincie belangrijke taken. Nu 
is er b.v. geen indicator voor Agenda Vitaal Platteland.  
Wat betreft de onderbesteding bij het Ruimtelijk Actieprogramma gaf de gedeputeerde aan, 
dat het programma nog doorloopt in 2012 en dat vrijwel alle middelen besteed zullen worden. 
Bij de evaluatie eind dit jaar van het RAP komt hij daarop terug als er nog geld onbenut is. 
Wat betreft de stagnatie bij de verdrogingsbestrijding (een derde van de maatregelen is pas 
uitgevoerd) geldt dat de TOP-gebieden in de EHS liggen en mede afhankelijk zijn van de 
onderhandelingen met het Rijk. 
Wat betreft de achteruitgang bij handhaving groene regelgeving gaf de gedeputeerde aan, dat 
het zijn aandacht heeft en dat hij eind dit jaar terugkomt een nieuw handhavingsplan. 
Vragen van de fractie 50PLUS over het woonschepenbeleid worden nog schriftelijk 
beantwoord voor de statenvergadering. 
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