
Provinciale Staten  
 
Utrecht, 13 oktober 2015 
Archimedeslaan 6, 
Tel. 030-2582351 
Email: rita.heidstra@provincie-utrecht.nl 
 
Aan de leden van Provinciale Staten, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van Provinciale Staten, op maandg 2 november 2015, in de 
statenzaal van het Provinciehuis, Archimedeslaan 6 te Utrecht, aanvang 09.30 uur.  
 
De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit: 
 

Locatie: Statenzaal 
Voorzitter: Dhr. W.I.I. Van Beek  
Griffier: Dhr. L.C.A.W. Graafhuis 

 

  1 Opening  
 

 2 Vaststellen agenda  
 

 3 Ingekomen stukken (onder voorbehoud) 
 

 4 Vragen(half)uurtje 
 

 5 Vaststellen notulen van 21 september 2015 
 

 6 Statenvoorstel Najaarsrapportage 2015, PS2015PS10 

Voorgesteld wordt, de hoofdstukken 1 t/m 4 van de Najaarsrapportage 2015 vast te stellen; de in bijlage 1 en 

2 van de Najaarsrapportage 2015 opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen; de in bijlage 3 van de 

Najaarsrapportage 2015 opgenomen kenmerken van de reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie vast te stellen 

en de in bijlage 4 opgenomen aanvulling op de staat van inkomensoverdrachten 2015 vast te stellen  

Klein debat 

 7 Statenvoorstel Programmabegroting 2016, PS2015PS11 

Voorgesteld wordt, de als bijlage 1 bij het voorstel gevoegde concept-Programmabegroting 2016 vast te 

stellen; de als bijlage 2 bij het voorstel gevoegde Productenbegroting 2016 voor kennisgeving aan te nemen. 

Buiten catogorie 

 8 Statenvoorstel vaststelling van de tarieventabel behoren bij de Precariobelasting- en 
Legesverordening provincie Utrecht 2012, PS2015BEM08 
Voorgesteld wordt,  de tarieventabel  behorend bij de Precariobelasting- en legesverordening provincie 

Utrecht 2012 vast te stellen 

Sterstuk 

 9 
 
 
 
 
 
 
 

Statenvoorstel Randstedelijke Rekenkamer rapport Financieel toezicht op gemeenschappelijke 
regelingen, PS2015BEM09 

Voorgesteld wordt, GS te verzoeken om bij te houden welke gemeenschappelijke regelingen onder financieel 

toezicht van de provincie vallen; GS te verzoeken om samen met PS te bepalen welke informatie PS over 

het financieel toezicht willen ontvangen en hierover afspraken te maken en GS te vragen om na te gaan of 

de “provincie-specifieke” werkwijzen van de andere provincies een aanvulling zijn op de eigen werkwijze 
Sterstuk 

mailto:rita.heidstra@provincie-utrecht.nl


 10 Statenvoorstel zienswijze 1e wijziging begroting 2015 Randstedelijke Rekenkamer, 
PS2015BEM10 

Voorgesteld wordt, dat aan de Randstedelijke Rekenkamer wordt aangegeven dat er vanuit de provincie 

Utrecht geen zienswijze zal worden ingediend ten aanzien van de 1e wijziging Begroting 2015 

Randstedelijke Rekenkamer, zoals aangeboden in de brief van de Randstedelijke Rekenkamer van 29 

september 2015. 

Sterstuk 

 11 Statenvoorstel kadernotitie start herijking PRS en PRV, PS2015RGW14 

Voorgesteld wordt, de Kadernotitie start Herijking PRS en PRV vast te stellen. 

Sterstuk 

 11a Motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de PvdD “Stop afschot katten” 

 11b Statenvoorstel stand van zaken vluchtelingenopvang in de provincie Utrecht, PS2015PS12 
Voorgesteld wordt, het voorstel voor kennisgeving aan te nemen. 

 12 Stemverklaringen 
 

 13 Stemming 

 14 Sluiting 

   

 
Hoogachtend, 
 
 
 
W.I.I. Van Beek 
Voorzitter Provinciale Staten 


