Planning a.1 bespreekstukken komende overlegvergaderingen a.2) aangekondigde stukken lange termijn b) toezeggingen
c) geplande commissieactiviteiten d) aanbevelingen Rekenkamer e) openstaande moties
Statencommissie Bestuur en Middelen per 13 februari 2019
a.1. Bespreekstukken eerstvolgende overlegvergaderingen

Datum

Opmerkingen / adviezen

overlegvergadering
a.2. Aangekondigde stukken lange termijn

Indicatieve planning
voor behandeling in
procedurevergadering

Opmerkingen / adviezen

Rapport prof. dr. De Jong over kwaliteit regionale media

Eind februari 2019

N.a.v. procedurevergadering d.d. 10 oktober 2018 en 23 januari
2019

Jaarrekening 2018 Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen
(Baljeu)

April 2019

PS in mei 2019

Overzicht/krant uitvoering activiteiten publieksbereik archeologie

Voorjaar 2019

N.a.v. procedurevergadering d.d. 23 mei 2018

Indicatieve planning

Opmerkingen / adviezen

2018 (Janssen)
b. Toezeggingen

voor behandeling in
procedurevergadering
Een verbeterslag te maken in de leesbaarheid en begrijpelijkheid van
de financiële stukken. In overleg met mevrouw Van Hunnik
(GroenLinks) zal zij kijken hoe dat ook voor andere stukken kan
worden gedaan. Tevens zegt zij toe bij PS terug te komen met een
voorstel om op een toegankelijke manier en met duidelijk taalgebruik
op de provinciale website uit te leggen wat de provincie doet (Baljeu)

n.t.b.

De stand van zaken te sturen van hetgeen in de dienstreisregeling
van de Provincie Zuid-Holland staat over vlieg- en treinreizen en of
het nodig is om wel of geen aanpassingen te doen, n.a.v. motie 854
PvdD Beperken vliegreizen die na deze toezegging is ingetrokken
(Baljeu)

n.t.b.

N.a.v. Statenvergadering d.d. 14 november 2019

Voortgangsbericht Interbestuurlijk Programma

Maart 2019

N.a.v. procedurevergadering d.d. 12 december 2018

Bij de jaarrekening wordt inzichtelijk gemaakt wat het proces
Versnellen, Voorspellen en Vertellen heeft opgeleverd (Baljeu)

Mei 2019

N.a.v. overlegvergadering d.d. 7 november 2018

Bij de jaarlijkse bespreking van de Verbonden Partijen zal een

September 2019

N.a.v. overlegvergadering d.d. 23 januari 2019

N.a.v. Statenvergadering d.d. 27 juni 2018 en Statenvergadering
d.d.14 november 2018
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discussie over het afwegingskader worden betrokken (Baljeu)
Discussie over beleidsdoelstellingen en indicatoren (Baljeu)

September 2019

N.a.v. overlegvergadering d.d. 23 januari 2019

In de Begroting 2020 zal worden vermeld dat de 55% als
streefwaarde voor de opkomst van de verkiezingen door het
ministerie van BZK is opgelegd (Baljeu)

November 2019

N.a.v. overlegvergadering d.d. 7 november 2018

Afgelopen voorjaar heeft Berenschot in opdracht van de gemeente
Dordrecht advies uitgebracht over de doorontwikkeling van het
regionaal arrangement in de Drechtsteden. Vervolgens is een
commissie vanuit de zeven gemeenten gevormd die een vervolg zal
geven aan dit rapport. Deze commissie onder leiding van de heer
Wim Deetman heeft in de afgelopen maanden verkennende
gesprekken met bestuurders in het gebied gevoerd. Naar
verwachting presenteert de commissie binnen enkele weken zijn
advies met een voorstel voor de toekomstige samenwerking in de
Drechtsteden. Dit zal ter bespreking worden voorgelegd aan de
gemeenteraden. Provinciale Staten zullen over het advies en de
uitkomst van de besprekingen in de gemeenteraden worden
geÏnformeerd.

n.t.b.

N.a.v. procedurevergadering d.d. 12 december 2018

c. Geplande commissieactiviteiten

Tijdstip

Opmerkingen

De heer Aboutaleb heeft de commissie uitgenodigd voor een bezoek
aan de haven.

Na het zomerreces 2018

N.a.v. overlegvergadering d.d. 14 februari 2018

Gesprek met raden van herindelingsgemeenten.

2019

N.a.v. procedurevergadering d.d. 6 september 2017. Gesprek
vindt plaats op moment dat het een toegevoegde waarde heeft en
bij voorkeur op het provinciehuis.

Werkbezoek Erfgoedhuis

Begin nieuwe
Statenperiode

N.a.v. procedurevergadering d.d. 12 december 2018

Werkbezoek Zuid-Hollandse instellingen basisvoorziening
cultuurparticipatie

Begin nieuwe
Statenperiode

N.a.v. procedurevergadering d.d. 12 december 2018

Werkbezoek RTV West

Nieuwe Statenperiode

N.a.v. bijeenkomst regionale media d.d. 10 oktober 2018

Werkbezoek ProBiblio

Eind 2019 / begin 2020

N.a.v. procedurevergadering d.d. 12 december 2018

d. PS-besluit over implementatie aanbevelingen Randstedelijke

Indicatieve planning

Opmerkingen

Rekenkamer (Janssen)

voor rapportage in
procedurevergadering

De aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek

N.a.v. Statenvergadering d.d. 17 oktober 2018
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Restauratie van Rijksmonumenten over te nemen inhoudende
dat:
a.

b.

c.
d.

e.

GS worden gevraagd om de bruikbaarheid van de provinciale
Erfgoedmonitor verder te verbeteren op de geconstateerde
kanttekeningen, zodat inzicht kan worden gekregen in de
ontwikkeling van de restauratieopgave.
GS worden gevraagd om periodiek (bijvoorbeeld eens in de vier
jaar) de kosten van de restauratieopgave voor PS inzichtelijk te
maken.
GS worden gevraagd om te rapporteren over het behalen van
alle beoogde resultaten van de subsidieregeling.
GS worden gevraagd om de gegevens over de bouwkundige
staat van rijksmonumenten, binnen de kaders van wet- en
regelgeving, beschikbaar te stellen aan de gemeenten waarin de
rijksmonumenten gelegen zijn, ten behoeve van het toezien op
de instandhoudingsplicht.
GS worden gevraagd om na te gaan op welke punten uit de
vergelijking met de andere Randstadprovincies geleerd kan

worden.
Dat PS wordt geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van
de opvolging van de aanbevelingen.
De aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek Garanties,
leningen en revolverende fondsen over te nemen inhoudende

N.a.v. Statenvergadering d.d. 30 januari 2019

dat:
a.

GS worden gevraagd nader beleid op te stellen ten aanzien van
garanties en leningen, bij voorkeur ondersteund met een
afwegingskader voor de inzet van verschillende mogelijke
financiële instrumenten, zoals garanties en leningen, maar ook
revolverende fondsen, subsidies, deelnemingen en

b.

cofinanciering.
GS worden gevraagd een integraal overzicht van de lopende
revolverende fondsen op te nemen in de eigen p&c cyclus van
de provincie, waarbij per fonds in ieder geval is weergegeven; de
entiteit, looptijd, omvang, aandeel van de provincie en mate van
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revolverendheid. Idealiter wordt tevens inzicht gegeven in de
mate waarin met de fondsen de beoogde doelen worden
gerealiseerd.
Dat PS over een jaar geïnformeerd worden door GS over de
voortgang en de resultaten van de opvolging van de aanbevelingen.
e. Uitvoering moties

Datum motie

Indiener motie

Portefeuillehouder

Motie 826, Niet meer in 60-voud

27 juni 2018

Canton (PvdD)

PS/Statengriffie

Motie 837, Onderzoek Rekenkamer
Warmtebedrijf

19 september 2018

Rijken (PVV)

Randstedelijke
Rekenkamer

Opmerkingen / adviezen
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