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2019BEM107 
TERMIJNAGENDA COMMISSIE BEM (Bestuur, Economie en Middelen)   
Vergadering 20 november 2019        Doorgehaald is aangeleverd voor de cie 
Bijgewerkt op: 6 november 2019       of reeds voldaan 
 

BIJZONDERHEDEN BESPREEKPUNTEN 
TER KENNISNAME 
PUNTEN 

PRESENTATIES & 
WERKBEZOEKEN 

20 November 2019 (PS 11 december 2019)   
    

8 januari 2020 (PS 29 januari 2020) 

    

12 februari 2020 (PS 4 maart 2020) 
    

18 maart 2020 (PS 8 april 2020) 
    

13 mei 2020 (PS 3 juni 2020) 

    

17 juni 2020 (PS 8 juli 2020) 
    

2 september 2020 (PS 23 september 2020) 
    

14 oktober 2020 (PS 11 november 2020) 

    

25 november 2020 (PS 9 december 2020) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

Q4 – bij P&C-planning 
2020 



 

 2 

 

Cultuur (dhr. Van Muilekom) 

 

Organisatie (dhr. Van Muilekom) 

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

Q1 2020 

Gedeputeerde zegt toe terug te komen op vraag in RGW n.a.v. NJR 2019 “Het 
initiatief van Gelderland om hoogopgeleide vluchtelingen de mogelijkheid te 
bieden weer aan het werk te gaan in de organisatie”. 

Q1 2020 

Gedeputeerde zegt toe dat er vanaf Q4 2019 ieder kwartaal een informatie 
bijeenkomst wordt georganiseerd over de stavaza van de organisatieontwikkeling. 
Vooraf krijgen de Staten ter voorbereiding schriftelijke informatie. 

Ieder kwartaal 

Gedeputeerde zegt toe na te gaan op welke wijze de uitkomsten van het MTO 
gedeeld kunnen worden met de Staten. 

Q1 2020 

Gedeputeerde zegt een notitie toe, waarin (met het oog op het voorkomen van 
herhaling) een analyse wordt gegeven waarom de problemen destijds binnen de 
afdeling Financiën aan de aandacht van de Staten zijn ontsnapt.  

Q1 2020 

Gedeputeerde zegt toe na te gaan welke momenten in de P&C-cyclus geschikt zijn 
voor formele rapportage over de organisatieontwikkeling.  

Q1 2020 

  

Economie (dhr Strijk)  

N.a.v. motie 76 bij PB 2020:  er komt een onderzoek naar een internationale school.   

N.a.v. PB 2020: Uiterlijk in januari 2020 komt m.b.t. familiebedrijven informatie 
over het nieuw traject en een evaluatie van de pilot. 

Q1 2020 

N.a.v. PB 2020: er komt nieuw onderwijs-arbeidsmarkt beleid.  Q3 2020 

  

  

 

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

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

 
P.M.  

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

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

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) 

Invulling vindt plaats in Q4 2019 bij de besluitvorming 
over de Regionale Economische Agenda en de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij.” 
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Overig  

SV ‘Nu Leren’ Doorlopend 

 

 


