Besluitenlijst
Provinciale Staten van Utrecht
7 juli 2014
3

Onderzoek geloofsbrieven van mevr. J.H. Verbeij-Ouwekerk

4

Beëdiging mevr. J.H. Verbeij-Ouwekerk tot lid van Provinciale Staten

5

Vaststellen van de notulen en besluitenlijst van 2 juni 2014
Conform besloten

6

Ingekomen stukken
Conform besloten

7

Vragenhalfuurtje

8

Statenvoorstel Voorjaarsnota 2014, PS2014PS06
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 mei 2014,
om in te stemmen met de voorjaarsnota 2014.

9

Statenvoorstel Mobiliteitsplan 2014-2028, PS2014MME06
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 mei 2014,
om in te stemmen met het provinciale verkeers- en vervoersplan met plannaam Mobiliteitsplan
(2014 -2028), bestaande uit een Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsprogramma, met inbegrip van de
Nota van beantwoording.

10

Statenvoorstel Projectagenda Utrecht Verhaalt, PS2014WMC01
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 mei 2014,
om in te stemmen met de projectagenda Utrecht Verhaalt.

11

Statenvoorstel Rapport Randstedelijke Rekenkamer over geheimhouding, PS2014BEM12
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel om kennis te nemen van het rapport
“Openbaar, tenzij” over het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding, inclusief de daarin
opgenomen conclusies en aanbevelingen, en de reactie van Gedeputeerde Staten en de griffier daarop;
Akkoord te gaan met de wijze waarop Gedeputeerde Staten en de griffier de aanbevelingen van de
Randstedelijke Rekenkamer gezamenlijk in willen vullen door het opstellen van een nieuw protocol over
geheimhouding; GS en de griffier opdracht te geven overeenkomstig de aanbevelingen van het rapport
gezamenlijk een nieuw protocol over geheimhouding op te stellen vóór 1 januari 2015

Sterstuk
12

Statenvoorstel begroting 2015 Randstedelijke Rekenkamer, PS2014BEM07
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel dat aan de Randstedelijke Rekenkamer wordt
aangegeven dat er vanuit de provincie Utrecht geen zienswijze zal worden ingediend ten aanzien van de
Concept begroting 2015 Randstedelijke Rekenkamer, zoals aangeboden in de brief van de Randstedelijke
Rekenkamer van 19 mei 2014.

Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard
Motie 21 - Concept begroting 2015 Randstedelijke Rekenkamer, ingediend door VVD,
GroenLinks en 50Plus - AANVAARD

13

Statenvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer en
wijziging verordening programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel om de gemeenschappelijke regeling en de
wijziging verordening Programmaraad vast te stellen.

Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard
14

Statenvoorstel bijdrage in frictiekosten ivm reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer,
PS2014BEM09
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel om het aandeel van de provincie Utrecht in de
frictiekosten in verband met de reorganisatie van de Randstedelijke Rekenkamer te bepalen op €
80.000 gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019. Het college van GS op te dragen de incidentele
verhoging van de bijdrage aan de Randstedelijke Rekenkamer te voorzien in de begroting 2015 en
de meerjarenraming 2016-2019.

Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard
Amendement14 - frictiekosten ivm reogranisatie randstedelijke rekenkamer, ingediend
door VVD, GroenLinks en 50Plus - AANVAARD
15

Statenvoorstel procedure herbenoeming bestuurder/directeur Randstedelijke
Rekenkamer, PS2013BEM10
Voorgesteld wordt een vierhoofdige adviescommissie in te stellen die aan provinciale staten van de vier
Randstadprovincies een voordracht zal uitbrengen over de herbenoeming voor de functie van bestuurder
tevens directeur van de Randstedelijke Rekenkamer; namens de staten van Utrecht een statenlid te
benoemen tot lid van de onder 1. bedoelde adviescommissie; de adviescommissie te verzoeken om tijdig
haar advies uit te brengen aan de Staten van de vier provincies, opdat de procedure voor 1 november
2014 kan worden afgerond.

Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard

16

Statenvoorstel Wijziging subsidieverordening statenfracties provincie Utrecht 2002,
PS2014BEM08
Voorgesteld wordt in te stemmen met de wijziging subsidieverordening statenfracties provincie
Utrecht 2002.
Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard

17

Statenvoorstel waterverordening waterschap Rivierenland, PS2014RGW05
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 mei 2014,
om in te stemmen met de wijziging van de Waterverordening waterschap Rivierenland.
Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard

18

Statenvoorstel instellen vertrouwenscommissie juli 2014, PS2014PS07
Voorgesteld om in te stemmen met het in stellen van de vertrouwenscommissie, belast met de
beoordeling van kandidaten voor de vervulling van de vacature van de commissaris van de
Koning in de provincie Utrecht, de leden van de vertrouwenscommissie te benoemen en de
Verordeninge op de vertrouwenscommissie Utrecht 2014 vast te stellen.
Conform besloten, met algemene stemmen aanvaard

