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Commissie MME
Gevraagd wordt naar de voortgang herstructurering recreatieschappen, mede gezien geluiden
dat het niet soepel loopt.
De commissie is blij met het feit dat een tweetal WABO-procedures snel is afgerond, en
vraagt of dit de nieuwe standaard is. Verder is de vraag of het geld dat over is van
herstructurering Lage Weide niet beter kan worden ingezet voor andere projecten aldaar, dan
dat het terugvloeit naar de Algemene Middelen. Tot slot wordt voorgesteld om twee
herstructureringsprojecten te dekken uit de OMU-gelden i.p.v. uit de Reserve Economische
Ontwikkeling.
Gedeputeerde De Vries geeft aan dat het traject herstructurering recreatieschappen op schema
loopt en dat de plannen in de volgende commissieronde aan de orde komen. Over de WABOprocedures geeft hij aan dat ambitie tot snelle afwikkeling er moet zijn, maar dat dit niet ten
koste mag gaan van de zorgvuldigheid.
Gedeputeerde van Lunteren benadrukt nog eens dat het uitganspunt rond overgebleven gelden
is dat dit terugvloeien naar de Algemene Middelen. Daarna kan eventueel herbestemming
plaatsvinden. Hier is echter de situatie dat binnen 1 programma zowel een uitname als een
terugstorting wordt gepresenteerd.
Commissie WMC
De commissie heeft een paar korte vragen.
Met name ligt de aandacht bij afronding en evaluatie bij EYOF en de Vrede van Utrecht.
Gedeputeerde Pennarts geeft aan dat dit wordt geevalueerd en dat de commissie hierover op
een nader moment wordt geinformeerd.
Commissie BEM
Over de Najaarsrapportage de nodige vragen en opmerkingen. Breed werd gedragen dat het
een goed leesbaar en daardoor toegankelijk document is geworden. Vragen waren er over de
bemoeienissen van de provincie met bedrijfsfitness voor medewerkers, de reservering van €
100.000,- voor juridische advisering in het asbestdossier, de € 100.000,- voor onderhoud
Presto en het structureel toevoegen van middelen aan de WW-lasten. Ook is de vraag hoe het
zit met Utrecht 2040 en het uitbesteden van het ontwikkelen van de volgende Staat van
Utrecht aan de NMU. Mogelijk is er nu een minder groot verschil tussen geprognotiseerd- en
uiteindelijk resultaat. Vraag is wat er is gedaan om dit verschil kleiner te krijgen. Tot slot
wordt aangegeven dat de zoektocht naar vrije ruimte een goede zaak is geweest; moet dit niet
elk jaar plaatsvinden?
Gedeputeerde Van Lunteren is verheugd met de complimenten over leesbaarheid en
toegankelijkheid. Voor de sportabonnementen geldt dat dit middelen zijn die door de
medewerkers zijn opgebracht. Zij beschikken daar dan ook zelf over. Vanwege het feit dat de
provincie eigen risicodrager is m.b.t. de WW is het goed om hier een reserve voor te hebben.
In principe wordt hier steeds geld aan toegevoegd, echter het is goed om periodiek na te gaan
hoe hoog de reserve is en of doteringen (tijdelijk) kunnen stoppen. Op het voorkomen van een

discrepantie tussen prognose NJR en eindresultaat wordt sterk gestuurd. Dit kan echter pas
echt goed plaatsvinden als er actuelere informatie kan worden gegenereerd. Hij zal met de
afdelingen bekijken of er nog meer scherpte in kan worden gebracht. Kort voor de
behandeling van de Begroting in PS zal nog laatste informatie over de inkomsten worden
gegeven. Op een gedetailleerde manier zoeken naar vrije middelen moet je niet ieder jaar
doen, maar op een iets minder intensieve manier kan dit ook volgend jaar plaatsvinden.
Over de gereserveerde middelen voor juridische kosten voor het asbestdossier, geeft
gedeputeerde Krol aan dat er ook volgend jaar nog rechtszaken zullen lopen, met de daarmee
gepaard gaande kosten.
Over Utrecht 2040 en de Staat van Utrecht constateert gedeputeerde Pennarts dat de scope
van de provincie Utrecht kleiner is dan beide documenten en dat dit beter ergens anders
geplaatst kan worden. Gekozen is voor de NMU. In 2014 zal een nieuwe uitgave van de Staat
van Utrecht worden uitgebracht. In september 2014 zal bovendien de samenwerking worden
geëvalueerd.
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