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4 Socialisten Utrecht Michel Eggermond BEM Begroting 2023 5 - Bereikbaarheid algemeen Waarom nemen de personeelslasten af in 2023 (oa bij provinciale 

wegen)? Gaan we minder doen?
De verklaring in algemene zin is dat door de nieuwe cao de totale 
personeelslasten zijn gestegen met ruim 7% in 2023. Daarnaast heeft een 
actualisatie plaatsgevonden van de ingeschatte inzet/capaciteit voor de diverse 
beleidsdoelen. Die inschatting heeft in sommige programma’s of beleidsdoelen tot 
een toename van personeelslasten geleid en in andere gevallen tot een afname 
van personeelslasten. De inschatting is gebaseerd op de verwachte benodigde 
inzet voor het jaar 2023, die vervolgens meerjarig is doorgetrokken. Twee jaar 
geleden heeft Provinciale Staten meerdere nieuwe beleidsdoelen vastgesteld en 
zijn wij u in meer detail gaan rapporteren over de begrote (en gerealiseerde) 
lasten en baten per beleidsdoel, waaronder de categorie ‘personeelslasten’. Tot 
die tijd werd de personele inzet alleen afzonderlijk getoond in de begroting op het 
hogere programmaniveau. In de afgelopen twee jaar hebben we bij verschillende 
domeinen meer inzicht gekregen in de tijdsbesteding van activiteiten en toedeling 
van arbeidscapaciteit aan beleidsdoelen via het gebruik van 
capaciteitsmanagement(tools). De nieuwe en verscherpte inzichten leiden in 
sommige gevallen ook tot grotere overboekingen tussen beleidsdoelen.

Strijk

5 Socialisten Utrecht Michel Eggermond BEM Begroting 2023 4 - Energietransitie Waarom nemen de personeelslasten af in 2023 (oa bij beleidsdoel 
4.1)?

De verklaring in algemene zin is dat door de nieuwe cao de totale 
personeelslasten zijn gestegen met ruim 7% in 2023. Daarnaast heeft een 
actualisatie plaatsgevonden van de ingeschatte inzet/capaciteit voor de diverse 
beleidsdoelen. Die inschatting heeft in sommige programma’s of beleidsdoelen tot 
een toename van personeelslasten geleid en in andere gevallen tot een afname 
van personeelslasten. De inschatting is gebaseerd op de verwachte benodigde 
inzet voor het jaar 2023, die vervolgens meerjarig is doorgetrokken. Twee jaar 
geleden heeft Provinciale Staten meerdere nieuwe beleidsdoelen vastgesteld en 
zijn wij u in meer detail gaan rapporteren over de begrote (en gerealiseerde) 
lasten en baten per beleidsdoel, waaronder de categorie ‘personeelslasten’. Tot 
die tijd werd de personele inzet alleen afzonderlijk getoond in de begroting op het 
hogere programmaniveau. In de afgelopen twee jaar hebben we bij verschillende 
domeinen meer inzicht gekregen in de tijdsbesteding van activiteiten en toedeling 
van arbeidscapaciteit aan beleidsdoelen via het gebruik van 
capaciteitsmanagement(tools). De nieuwe en verscherpte inzichten leiden in 
sommige gevallen ook tot grotere overboekingen tussen beleidsdoelen.

Strijk

38 JA21 Ted Dinklo BEM Begroting 2023 pagina 29 10 - Algemene vraag op pagina 29 stelt het college dat er de komende jaren €217 miljoen 
nodig is aan liquiditeit om de investeringen en toekomstige plannen 
te financieren. Alleen in de begroting 2023 tot en met 2026 wordt 
gerekend met een batig saldo op de begroting. Toch is er een forse 
liquiditeitsbehoefte. Kan GS aangegeven hoe deze 
financieringsbehoefte is berekend? 

Belangrijk om te realiseren is dat de liquiditeitsbehoefte niet één op één 
samenhangt met de exploitatiebegroting. Indien we een investering van € 30 
miljoen zouden doen in wegen, leidt dit bij de betaling van de aannemer direct tot 
een liquiditeitsvraag van € 30 miljoen, terwijl de jaarlijkse afschrijvingslast van de 
weg (de kapitaalslast in de exploitatie) 'slechts' € 1 miljoen zal zijn. Bij subsidies 
wordt de last genomen op het moment van beschikken, maar de uitbetaling kan 
soms later en/of in tranches plaatsvinden. En een storting van aandelen bij de 
OMU leidt wel tot uitgaven, maar niet tot lasten omdat de aandelen bij de provincie 
op de balans worden geactviteerd. De planning van onze liquiditeit is dus 
gebaseerd op de momenten van investeren, het uitbetalen van subsidies of 
stortingen in financiële vaste activa. Op basis van de huidige inzichten en 
planningen van deze investeringenen uitgaven komen we tot de inschatting dat de 
provincie de komende jaren € 217 miljoen gaat lenen. Aangezien die planningen 
van investeringen soms moeten worden bijgesteld, of omdat er nieuwe 
ontwikkelingen zijn (bijvoorbeeld een deelneming in Stedin) kan de 
liquiditeitsbegroting flink veranderen. Daarom wordt er per kwartaal een nieuwe 
prognose opgesteld.  

Strijk

39 VVD Arthur Kocken BEM Begroting 2023 7 - Cultuur & Erfgoed Waarom nemen de personeelslasten toe? De verklaring in algemene zin is dat door de nieuwe cao de totale 
personeelslasten zijn gestegen met ruim 7% in 2023. 
Daarnaast heeft een actualisatie plaatsgevonden van de ingeschatte 
inzet/capaciteit voor de diverse beleidsdoelen. Die inschatting heeft in sommige 
programma’s of beleidsdoelen tot een toename van personeelslasten geleid, en in 
andere gevallen tot een afname van personeelslasten. De inschatting is 
gebaseerd op de verwachte benodigde inzet voor het jaar 2023, die vervolgens 
meerjarig is doorgetrokken. Twee jaar geleden heeft Provinciale Staten meerdere 
nieuwe beleidsdoelen vastgesteld en zijn wij u in meer detail gaan rapporteren 
over de begrote (en gerealiseerde) lasten en baten per beleidsdoel, waaronder de 
categorie ‘personeelslasten’. Tot die tijd werd de personele inzet alleen 
afzonderlijk getoond in de begroting op het hogere programmaniveau. In de 
afgelopen twee jaar hebben we bij verschillende domeinen meer inzicht gekregen 
in de tijdsbesteding van activiteiten en toedeling van arbeidscapaciteit aan 
beleidsdoelen via het gebruik van capaciteitsmanagement(tools). De nieuwe en 
verscherpte inzichten leiden in sommige gevallen ook tot grotere overboekingen 
tussen beleidsdoelen.

Strijk

40 SGP Bertick van de DikkenBEM Begroting 2023 195 9 - Bestuur Zijn er voor budget van het kansenmakersteam ook KPI's? Het kansenmakersteam is opgezet om namens de Provinciale Regietafel Migratie 
en Integratie (PRT) gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van projecten 
die bijdrage aan de huisvesting van vluchtelingen in de hele asielketen. Het gaat 
om een veelheid aan ondersteuning, variërend van locatiescans tot het opstellen 
van businesscases en het realiseren van financiële arrangementen om projecten 
haalbaar te maken. Daarnaast bewaakt het kansenmakersteam de opvolging van 
de afspraken zoals die met het rijk worden gemaakt en wordt er gewerkt aan 
mogelijkheden om de asielketen te flexibiliseren. Dit gebeurt in nauwe 
samenwerking met belangrijke ketenpartners zoals de Vru en het COA. Het 
kansenmakersteam acteert voor een belangrijk deel vraaggericht in een omgeving 
waar de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Dat maakt het werk van het 
kansenmakersteam minder geschikt om in KPI’s te vatten. Wel doet het bestuur 
regelmatig verslag van de activiteiten aan de commissie BEM. 

Strijk

42 VVD Vincent Jansen BEM Begroting 2023 208 9 - Bestuur Hoe kunnen we de vorderingen zien bij de transitie circulaire 
samenleving zowel  intern-als externe, niet alleen in voornemens

Interne ontwikkelingen van de circulaire transitie worden gepresenteerd in de 
jaarlijkse evaluatie van de uitvoeringsagenda. Tijdens de BEM vergadering van 7 
september 2022 is het eerste evaluatierapport besproken met Provinciale Staten. 
Ook was de Randstedelijke Rekenkamer tijdens dit debat aanwezig om in te gaan 
op hun onderzoek dat momenteel loopt, waarbij methodische vraagstukken hoe 
e.e.a. te meten is, ook onderwerp van gesprek was. Externe ontwikkelingen 
kunnen (helaas) nog niet goed worden gemeten. Daarvoor ontbreekt zowel data, 
de methodiek als de capaciteit. Eén van de opgaven van de uitvoeringsagenda is 
ook tot meer meetbare tussenstappen te komen richting de tussendoelen van 
2030 en 2050. Het afgelopen jaar hebben de provinices wel gezamenlijk met 
elkaar om tafel gezeten om de eerste stappen te zetten in gezamenlijke 
monitoractiviteiten.

Strijk

43 GroenLinks Nelleke Groen BEM Begroting 2023 208 9 - Bestuur Idem als bij 4 zijn er ook KPI's voor circulaire samenleving en welke 
vorderingen op fairtrade.(repen in automaten nog niet fairtrade) en 
de brede welvaart (hoe keert dit terug in de beleidsprogramma's?)

Er zijn nog geen KPIs ontwikkeld voor circulaire samenleving. Daarvoor ontbreekt 
momenteel de methodiek. Het eerste evaluatierapport van circulaire samenleving 
is besproken tijdens de BEM vergadering van 7 september 2022, en daarin wordt 
ingegaan op de ontwikkelingen. Voor de eerstvolgende evaluatie wordt een 
verbeterslag beoogd in de ontwikkeling en toepasbaarheid van kwantitatieve 
indicatoren. Zoals ook bleek tijdens het debat met de Randstedelijke Rekenkamer 
op 7 september met de BEM commissie is dit lastige materie waar nog geen 
eenduidige methodiek voor ontwikkeld is. Niet bij onszelf, en ook niet bij anderen. 
Voor de brede welvaart zijn geen kpi’s vastgesteld. De brede welvaarts-
indicatoren zoals opgenomen in de begroting zijn niet op prestatie/outputniveau 
maar op impactniveau (strategisch). De brede welvaart wordt op dit moment niet 
standaard opgenomen in de afzonderlijke beleidsprogramma’s, het zit wel in de 
statenvoorstellen.

Strijk

44 VVD Vincent Jansen BEM Begroting 2023 203 9 - Bestuur Kan Staat van Utrecht niet samengevoegd worden met energietool? De Staat van Utrecht geeft in meer dan 400 indicatoren informatie over de 
leefomgeving van de inwoners in de 26 Utrechtse gemeenten. Het is daarmee 
veel breder dan de energiemonitor, en kan dus niet zomaar samengevoegd 
worden. Ook is het doel van de Staat van Utrecht (zorgen dat inwoners, 
onderzoekers en beleidsmakers informatie goede en relevante informatie kunnen 
vinden) anders dan het doel van de energietool (monitoring). Wel is er overleg 
tussen de energietool en de Staat van Utrecht om te kijken naar dubbelingen en 
toegevoegde waarde. 

Sterk

45 Socialisten Utrecht Michel Eggermont BEM Begroting 2023 191 9 - Bestuur Bij de personele lasten zijn soms grote verschillen ten opzichte van 
het jaar ervoor(bijvoorbeeld bij 9.5 en 9.7). Deze vraag is ook bij 
andere programma's gevraagd. .

De verklaring in algemene zin is dat door de nieuwe cao de totale 
personeelslasten zijn gestegen met ruim 7% in 2023. 
Daarnaast heeft een actualisatie plaatsgevonden van de ingeschatte 
inzet/capaciteit voor de diverse beleidsdoelen. Die inschatting heeft in sommige 
programma’s of beleidsdoelen tot een toename van personeelslasten geleid, en in 
andere gevallen tot een afname van personeelslasten. De inschatting is 
gebaseerd op de verwachte benodigde inzet voor het jaar 2023, die vervolgens 
meerjarig is doorgetrokken. Twee jaar geleden heeft Provinciale Staten meerdere 
nieuwe beleidsdoelen vastgesteld en zijn wij u in meer detail gaan rapporteren 
over de begrote (en gerealiseerde) lasten en baten per beleidsdoel, waaronder de 
categorie ‘personeelslasten’. Tot die tijd werd de personele inzet alleen 
afzonderlijk getoond in de begroting op het hogere programmaniveau. In de 
afgelopen twee jaar hebben we bij verschillende domeinen meer inzicht gekregen 
in de tijdsbesteding van activiteiten en toedeling van arbeidscapaciteit aan 
beleidsdoelen via het gebruik van capaciteitsmanagement(tools). De nieuwe en 
verscherpte inzichten leiden in sommige gevallen ook tot grotere overboekingen 
tussen beleidsdoelen.

Strijk

46 VVD Vincent Jansen BEM Begroting 2023  10 - Algemene vraag Is de organisatie qua personele bezetting nu op orde. Zo ja, komt er 
ook op korte termijn nog een afschaling van de personele 
capaciteit?

Er zijn opgaven die toenemen zoals stikstof, klimaat. We weten nog niet precies 
in welke mate deze opgaven door het Rijk aan de provincies worden gedelegeerd. 
Voor deze opgaven vraagt het van ons goed te kijken naar de inzet van onze 
huidige bezetting, optimaal benutten van onze capaciteit, en daarnaast vraagt het 
ook om extra personele bezetting en of omscholen / bijscholen van huidig 
personeel. Er is nu geen bestuurlijk voornemen over een afschaling van 
personele capaciteit op korte termijn. 

Strijk

48 D66 Marc de Droog BEM Begroting 2023 15 10 - Algemene vraag Uit de begroting blijkt dat er ruimte is gelaten voor nieuw beleid na 
de verkiezingen. Deze ruimte is vrijwel geheel toe te schrijven aan 
het niet voorzetten van (meerjarig) incidentele middelen. We 
zouden graag een totaaloverzicht ontvangen van alle aflopende 
(meerjarig) incidentele middelen. Welke activiteiten/ programma's 
betreft dit voor welke bedragen en tot welk jaar? 

Op blz 323 tot en met 325 van de programmabegroting staat een meerjarig 
overzicht van incidentele baten en lasten welke inzicht geeft in de aflopende 
incidentele baten en lasten in de komende jaren. Daarnaast verwijzen we u naar 
eventuele doelstellingen die vanuit de incidentele bestemmingsreserves gedekt 
moeten worden.

Strijk

49 D66 Marc de Droog BEM Begroting 2023 29 10 - Algemene vraag Op blz 29 is vermeld dat de liquiditeitsprognose voor de komende 
jaren voorziet dat de provincie Utrecht van een 
financieringsoverschot naar een financieringstekort zal omslaan. 
Met oog op de oplopende rente: is rekening gehouden met de 
financieringslast? Ik zie deze ook niet terug in de risico's op blz 
235. Bij EUR 116 mio lening en 2-3% rente, zou je verwachten dit in 
dit lijstje risico's terug te zien.

De rente is stijgende, er volgt inventarisatie van de financieringsbehoefte nog 
voor het einde van dit jaar. Daarbij wordt op basis van de meest actuele rente een 
inschatting gemaakt wat de omvang van het risico zal zijn. In de 
kwartaalrapportage (liquiditeitsprognoses) wordt de nieuwe financieringsbehoefte 
inclusief rente opgenomen.
Eind dit jaar / begin 2024 ontvangt PS de nieuwe treasurystrategie gegeven de 
oplopende kapitaalsmarktrente. Goed te realiseren dat de omvang van het risico 
ook afhangt van fundamentele keuzen m.b.t. de positionering trambedrijf, het wel 
of niet deelnemen in Stedin, ontwikkelingen bij HvdH enz. Daarom is het goed dit 
totaal te bezien bij de nieuwe treasurystrategie.

Strijk

50 D66 Marc de Droog BEM Begroting 2023 - 10 - Algemene vraag Is rekening gehouden, en zo ja, hoe, met de sterk oplopende inflatie 
voor toekomstige uitgaven? In MIP is dit bij mijn weten voorzien; 
geldt dit ook voor andere uitgaven? Ook dit risico zie ik niet in de 
risico's op blz 235 terug.

Ja, er is rekening gehouden met de oplopende inflatie. In het statenvoorstel wordt 
toegelicht dat dit materieel de grootste wijziging is t.o.v. het financieel 
meerjarenbeeld in de Kadernota 2023. Dit wordt nader toegelicht op pagina 16 
van de begroting, Hoewel de stelposten voor oplopende personeels- en overige 
kosten zijn verhoogd, is daarmee de onzekerheid nog niet weg. Het is onzeker 
hoe de inflatie zich de komende tijd zal ontwikkelen, en wij verwijzen hiervoor 
graag naar de tekst in het statenvoorstel bij het kopje 'inflatieontwikkelingen'. 
Tussentijdse monitoring via voor- en najaarsrapportage en de Slotwijziging is dan 
ook belangrijk.

Strijk

51 D66 Marc de Droog BEM Begroting 2023 33 8 - Economie Onder economie is een indicator opgenomen voor het aantal 
bedrijven met circulaire activiteiten. Vermeld is dat een eerste 
rapport hierover in september 2022 zou worden ontvangen (blz 179 
verwijzign naar RHDHV). Hoe komt deze indicator precies tot stand 
(waaraan worden circulaire activiteiten afgemeten?) en kunnen we 
het onderliggende rapport ontvangen? En waarom is gekozen voor 
deze indicator om de voortgang van circulaire economie te 
monitoren? Welke alternatieven zijn afgewogen?

De Provincie Utrecht zet in op het helpen opschalen van circulair 
ondernemerschap. 
Hoewel onze directe impact moeilijk te vatten is in een indicator, is het wel 
mogelijk om in beperkte vorm de voortgang van de circulaire transitie zichtbaar te 
maken. 
Er is gekozen om de landelijke methodiek te volgen zoals PBL dat op Rijksniveau 
uitvoert via de rapporten ‘Circulaire Economie in Kaart’ en de ‘Integrale Circulaire 
Economie Rapportage’. 
PBL werkt hiervoor samen met RHDHV om dit eens per twee jaar uit te voeren. 
Het voordeel van deze keuze betekent aan te sluiten bij een beproefde methode 
die continue ontwikkeld wordt door PBL. De keuze voor deze indicator komt 
direct voort uit deze methode. 
Doormiddel van zogenoemde SBI-Codes* kan een koppeling worden gemaakt 
van bedrijven aan bepaalde circulaire activiteiten zoals ‘reparatie van producten 
van metaal’. Daarbij is het ook mogelijk om een koppeling te maken met de 
prioritaire transitieagenda’s, bijvoorbeeld de maakindustrie. 
Het onderliggende rapport is nog niet gereed, omdat aan RHDHV aanvullende 
vragen zijn gesteld die het rapport meer inzicht moet geven over de status van het 
circulair ondernemerschap in de regio. Het rapport wordt Q4 opgeleverd.

*Een SBI-code is een getal van 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van 
een onderneming is. Deze krijgt ieder bedrijf dat zich inschrijft in het 
Handelsregister. Bedrijven krijgen voor elke activiteit van een onderneming een 
aparte SBI-code.

Strijk

52 VVD Arthur Kocken BEM Begroting 2023 p.158, p.160, p.163 7 - Cultuur & Erfgoed waar komt de 20% stijging personeelslasten m.i.v. '23 vandaan? Bij 
Erfgoed, p.163 onderaan -meer dan- verdubbelen ze bovendien. 
Welke ontwikkeling/ besluit wordt hier zichtbaar?

De verklaring in algemene zin is dat door de nieuwe cao de totale 
personeelslasten zijn gestegen met ruim 7% in 2023. 
Daarnaast heeft een actualisatie plaatsgevonden van de ingeschatte 
inzet/capaciteit voor de diverse beleidsdoelen. Die inschatting heeft in sommige 
programma’s of beleidsdoelen tot een toename van personeelslasten geleid, en in 
andere gevallen tot een afname van personeelslasten. De inschatting is 
gebaseerd op de verwachte benodigde inzet voor het jaar 2023, die vervolgens 
meerjarig is doorgetrokken. Twee jaar geleden heeft Provinciale Staten meerdere 
nieuwe beleidsdoelen vastgesteld en zijn wij u in meer detail gaan rapporteren 
over de begrote (en gerealiseerde) lasten en baten per beleidsdoel, waaronder de 
categorie ‘personeelslasten’. Tot die tijd werd de personele inzet alleen 
afzonderlijk getoond in de begroting op het hogere programmaniveau. In de 
afgelopen twee jaar hebben we bij verschillende domeinen meer inzicht gekregen 
in de tijdsbesteding van activiteiten en toedeling van arbeidscapaciteit aan 
beleidsdoelen via het gebruik van capaciteitsmanagement(tools). De nieuwe en 
verscherpte inzichten leiden in sommige gevallen ook tot grotere overboekingen 
tussen beleidsdoelen.

Strijk

53 VVD Arthur Kocken BEM Begroting 2023 p.166, par 7.3 7 - Cultuur & Erfgoed NHW gaat ons dus per 2024 qua materiële lasten geld opleveren? Per abuis is vanaf 2025 een negatief materieel budget getoond in beleidsdoel 7.3. 
Dit is het gevolg van een eerder doorgevoerde administratieve meerjarige 
bijstelling die echter per eind 2024 had moeten eindigen. 
In de Voorjaarsnota 2023 zullen we dit meerjarig herstellen, waarbij we het budget 
voor materiële lasten zullen ophogen met € 212.000 (zodat dit niet langer negatief 
is) en het budget voor personeelslasten zullen verlagen met € 212.000 (zodat het 
daarna € 471.000 bedraagt). 
Per saldo treedt er dan geen financieel effect op. 

Van Muilekom

54 VVD Arthur Kocken BEM Begroting 2023 geen 7 - Cultuur & Erfgoed Op 10 november 2021 bij de behandeling van de 
programmabegroting 2022 de motie 99A Benut het DNA van Utrecht 
voor de opgaven van nu aangenomen, waarin GS wordt verzocht: 
“-Bij restauratiefondsen en verenigingen van eigenaren te 
inventariseren tegen welke regels en andere obstakels eigenaren of 
huurders van monumenten aanbotsen om (tijdelijke) functies in hun 
monumenten te huisvesten, zoals gebrek aan restauratiesubsidies 
voor rijksmonumenten met een 
(oorspronkelijke) woonfunctie als deze een maatschappelijke 
gebruiksfunctie vervullen.
- In 2022 Provinciale Staten hierover te informeren.”
Wanneer in 2022 kunnen de Staten een antwoord verwachten?

Wij hebben de antwoorden geïnventariseerd en we zijn bezig met de analyse. In 
dit kwartaal wordt de Staten hierover geïnformeerd.

Van Muilekom

55 SGP Bertrick van den DikkBEM Begroting 2023 P. 18 3 - Bodem, water en Milieu Waarom worden de begrote middelen voor Regelgeving 
Burgerluchthavens (RMBL) niet besteed?

De uitvoering van RMBL ligt bij de RUD. In het budget RUD zijn deze 
uitvoeringskosten ook opgenomen. 

Van Muilekom

62 SGP Bertrick van den DikkBEM Begroting 2023 p. 185 8 - Economie Hoe worden wij op de hoogte gehouden van de rol van de provincie 
in de gebieden die accountmanagement van de provincie vragen? De rol die wij in deze gebieden proberen te pakken is die van oliemannetje. We 

proberen mensen bij elkaar te brengen en te zorgen dat de ingangen bij de 
overheid beter worden gevonden door bedrijven en andersom. Het 
accounthouderschap is onderdeel van ons reguliere werk ter bevordering van een 
duurzame en toekomstbestendige economie. Indien hier echt bijzonderheden uit 
naar voren komen, die aanleiding geven tot aanvullende actie, dan zullen wij u 
hier over informeren via een memo. Verder rapporteren we via de P&C stukken 
en specifiek de jaarrekening over de rol van de provincie.

Strijk

63 SGP Bertrick van den DikkBEM Begroting 2023 p. 188 8 - Economie Welke stappen worden in 2023 concreet genomen om de 
samenwerking met NPUH te verbeteren? Op basis van de nieuwe samenwerkingsagenda, en de in 2022 verbrede 

samenwerking met particuliere landgoedeigenaren in het Heuvelrugoverleg, 
worden de concrete stappen nog bepaald. Op 17-10-2022 is er een memo aan 
PS verzonden (commissie RGW) over de hernieuwde samenwerking Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug met een toelichting op het vervolg. 

Sterk

64 SGP Bertrick van den DikkBEM Begroting 2023 p. 195 9 - Bestuur Hoort het verbeteren van informatiemanagement bij PS?  (Het verbeteren van) Informatiemanagement is een taak van de ambtelijke 
organisatie. Om de informatiepositie van de Staten te verbeteren, is het echter 
noodzakelijk om vanuit de Griffie aansluiting te vinden bij het (verbeteren van) 
informatiemanagement door de ambtelijke organisatie. 

Strijk
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