
Lijst van Toezeggingen Commissie Planning Control

Nr Datum Agendapunt Onderwerp/

toezegging/

actie

Portefeuille-

houder

Stand van zaken Advies portefeuillehouder Besluit Commissie

PC-04 

(was BS-

05b)

29-01-2014 Treasury statuut 

2014

De gedeputeerde zegt toe de jaarrekening te 

gebruiken voor nadere verantwoording 

treasurybeleid en ervaringen te melden zodat 

discussie kan worden gevoerd over de 

gestelde kaders. Relevant is de vraag of het 

statuut voldoet. En wat is er uitgeleend. Er 

wordt gekeken  of de tekst van de 

jaarrekening in januari/februari 2015 aan de 

orde kan komen in deze periode.

Witteman, M. 23/9 In de commissie PenC is 

afgesproken dat er in januari 2015 

een presentatie omtrent de 

treasury in de commissie komt.

23-01-2015: De gedeputeerde 

heeft in de Cie P&C d.d. 14-01-

2015 dat toegelicht dat zijn 

toezegging bestond uit het via een 

mededeling de Staten informeren 

over de ervaringen met 

schatkistbankieren. Die 

mededeling hebben de Staten 

inmiddels bereikt. De Cie P&C 

heeft vervolgens besloten om 

deze informatie bij hun volgende 

vergadering (2 februaru 2015) te 

bespreken.

23-01-2015: Afvoeren van de lijst.  De presentatie over 

Treasury Statuut (PC-

04, was BS-05b) : 

Geconstateerd wordt 

dat de mededeling 

tijdig op de LIS stond 

(nr. 35 per 15 januari 

2015). Enkele leden 

van de commissie 

hadden dat gemist. 

Besloten is dat - 

indien gewenst - op 

verzoek van de 

commissie een 

presentatie kan 

worden verzorgt 

tijdens de nieuwe 

bestuursperiode.Daar

mee is de toezegging 

van de gedeputeerde 

afgewikkeld en kan 

het treasury statuut 

van deze lijst.  
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Lijst van Toezeggingen Commissie Planning Control

Nr Datum Agendapunt Onderwerp/

toezegging/

actie

Portefeuille-

houder

Stand van zaken Advies portefeuillehouder Besluit Commissie

PC-05 ( 

was BS-

13)

05-03-2014 Notitie Zero 

based budgetting 

(Zbb) (motie 74)

De gedeputeerde zegt toe in de 

eerstkomende commissie Planning en Control 

te komen met een behandelschema voor de 

invulling van de geuite wensen. Na de zomer 

verschijnt er dan een startnotitie. De 

commissie dringt aan op vingeroefeningen 

met Zbb niet gerelateerd aan het huidige 

begrotingsproces, in de commissie Pen C  

samen met college en ambtelijke organisatie 

en na verloop van tijd een terugkoppeling 

naar de statencommissie. De meerderheid 

dringt aan op 1 nader te bepalen onderwerp. 

Men staat open voor een bredere insteek dan 

alleen Zbb

Witteman, M. April 2014: De procesnotitie is 

geaccordeerd door de commissie 

Planning en Control. De aanpak 

volgt in het najaar.

September 2014: In de commissie 

PenC van oktober worden de 

betreffende begrotingsposten 

vastgesteld. 

In de commissie PenC van 

december wordt het resultaat van 

de toepassing van ZBB over deze 

begrotingsposten gepresenteerd.

23-01-2015: De bespreking van het 

ZBB-rapport heeft inmiddels 

plaatsgevonden tijdens de Cie 

P&C vergadering d.d. 14-01-2015. 

De Cie heeft aangegeven dat de 

gedeputeerde voldaan heeft aan 

zijn toezegging.

23-01-2015: Afvoeren van de lijst. 14-01-2015: 

handhaven

PC-06 14-01-2015 Kadernota 

Verbonden 

Partijen

Portefeuillehouder de heer Verbeek zegt toe 

dat de opmerkingen van de heer Simonse 

(mailbericht) tegen het licht gehouden 

worden

Verbeek, L. .

PC-07 14-01-2015 Kadernota 

Verbonden Partijen

 Portefeuillehouder de heer Verbeek zegt toe dat 

bij de vervolgversie van de Kadernota de evaluaties 

van Deloitte en de Rekenkamer meegenomen 

worden. C7

Verbeek, L.
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