
2019BEM88

TERMIJNAGENDA COMMISSIE BEM (Bestuur, Economie en Middelen)  
Vergadering 18 september 2019    Doorgehaald is aangeleverd voor de cie
Bijgewerkt op: 10 september 2019 of reeds voldaan

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN
TER KENNISNAME 
PUNTEN

PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN

September 2019 (PS 25 september 2019) 

SB ‘Lage Weide als 
locatie onderwijs-
arbeidsmarkt’.

Oktober 2019 (PS 30 oktober 2019) 

Regionale Economische 
Agenda

RRK: Voortgang 
aanbevelingen 
‘Restauratie van 
Monumenten’ (PS 
9/7/18)

November 2019 (PS 11 december 2019) 

TOEZEGGINGEN DATUM AFDOENING

Bestuur (mw. Bruins Slot)

GS zeggen toe om zich te oriënteren op hoe de provincie met gemeenten in gesprek 
blijft over bestuurskracht (PS 22-6-2015)

Doorlopend

Bestuur (dhr. Oosters)

Bestuur (dhr. Van Muilekom)

GS zeggen toe een jaarlijkse rapportage aan PS te zenden, inzake vorderingen stand 
van zaken afstand tot de arbeidsmarkt. (PS 4/7/16 – Kadernota)

Jaarlijks

Bestuur en IBT (dhr. Oosters)

Commissaris zegt toe met de Burgemeester in gesprek te gaan over het eenduidig 
handelen bij aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BEM 2 juli 2018, 
Kadernota)

Doorlopend 

Europa (dhr. Strijk)

Middelen (dhr. Strijk)

Gedeputeerde zegt toe te kijken naar de mogelijkheden om een overzichtsdocument 
te maken met de afspraken en regels met betrekking tot de P&C-Cyclus documenten. 
(BEM 2 juli 2018, Kadernota)

ZSM 

Gedeputeerde Straat zal z.s.m. schriftelijk inzicht geven in de vragen van de 
accountant m.b.t. GREX Hart van de Heuvelrug Afgedaan, mondeling toegelicht in de 
informatieve commissie RGW 19/6

ZSM

Cultuur (dhr. Van Muilekom)

Organisatie (dhr. Van Muilekom)
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Gedeputeerde zegt toe cie te informeren over stand van zaken en daarbij een 
voorstel te doen over de borging in de organisatie van de informatieveiligheid en hoe 
hiermee om te gaan (SB informatieveiligheid, BEM 2/7/2018)

December 2018

Gedeputeerde zegt een informatiebijeenkomst toe n.a.v. SB digitale routekaart 
voor de informatievoorziening SlimCity 2025 (2019BEM46) (BEM 22 mei 2019)

Najaar 2019

Economie (dhr Strijk)

Recreatie en toerisme (mw. mr. drs. H.G.J. Bruins Slot)
Kadernota’s Recreatieschappen

 Gedeputeerde zal nagaan hoe de extra middelen benodigd voor 
toezicht en handhaving worden gedekt

 In de nieuwe statenperiode een integrale discussie met PS over 
recreatie(schappen)

Zie SB 2019BEM90 – 
18 september in Cie. 
BEM

p.m.
Vuelta: 3-maandelijks rapportage stavaza financieën (MME 21-1-2019) Ieder kwartaal

Oplossing maaien Eemmeer n.a.v. te ontvangen brief Bunschoten (M&M 22-
5-2019)

11-9-2019
Q4 2019

Vuelta (M&M 22-5-2019)
 Activatieplan toesturen

 Informatiebijeenkomst
 Info over rol PS bij oprichting stichting

11-9-2109 Zie 2e 
kwartaalrapportage: 
link naar activatieplan
12-6-2019 Afgedaan
11-9-2019  Afgedaan, 
zie SV BEM 18 
september

In najaar meer info over toekomstbestendige organisatie recreatieschappen 
(M&M 26-6-2019)

Zie SB 2019BEM90 – 18 
september in Cie. BEM

Rekenkamer rapport Voortgangsrapportage opvolging aanbevelingen

Restauratie van rijksmonumenten (PS 9/7/18) Juni Reactie GS: SB komt ná het zomerreces in GS, 
Oktober 2019 in BEM

RRK Rapport ‘Een andere manier van werken (EBU)’ (PS 
11-6-2018)

Juni 2019 Q4 2019- Reactie vanuit GS: “U zult hier een 
eerste update van krijgen bij de informatiesessie ROM 
die hopelijk in september gepland kan worden en 
uiteindelijk zal de invulling plaatsvinden in Q4 bij de 
besluitvorming over de Regionale Economische Agenda  
en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij.”

Overig

SV ‘Nu Leren’ Doorlopend
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