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Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
Hierbij bieden wij u ons verslag over het in 2007 gevoerde beleid (inclusief het kwaliteitsverslag van 
de algemeen directeur) en het wettelijk verplichte sociaal jaarverslag aan. De commissaris van de 
Koningin biedt u zelf zijn burgerjaarverslag aan. 
 
Aanleiding 
Deze verslagen worden u officieel aangeboden en verder verspreid onder medewerkers, relaties en 
contactpersonen van de provincie. Hiermee is het jaarverslag ook een communicatiemiddel, waarmee 
het beleid en de resultaten van het werk van de provincie zichtbaar gemaakt worden.  
 
Voorgeschiedenis 
Wij hebben besloten om aparte delen uit te geven. De delen hebben ook verschillende doelgroepen. 
Medewerkers krijgen de drie delen aangeboden. Ons verslag over 2007 wordt aan abonnees van de 
Prov gestuurd. Het burgerjaarverslag wordt verstuurd naar een selectie van relaties van de commissaris 
van de Koningin. De verslagen kunnen ook via de website worden gedownload of besteld. Tevens 
geven we een persbericht uit over het jaarverslag en besteden we in de provinciepagina in de huis-aan-
huisbladen aandacht aan het jaarverslag. 
 
Essentie / samenvatting: 
In de verslagen geven we een beknopt overzicht van 2007. In de resultaten blikken we terug op de 
resultaten in de verschillende portefeuilles. Feitelijke resultaten worden afgewisseld met quotes van 
gedeputeerden en statenleden. In dit deel staat ook het kwaliteitsverslag. Het sociaal jaarverslag geeft 
een verantwoording over het gevoerde P&O-beleid, waarin onder meer wordt ingegaan op het OinO-
proces. 
 
Het jaarverslag bevat een beknopte verantwoording over het gerealiseerde beleid van de provincie, de 
resultaten en de financiële aspecten. De jaarrekening blijft het uiteindelijke formele, financiële 
verantwoordingsdocument over de werkzaamheden en middelen naar de Provinciale Staten.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
 
Financiële concequenties 
Het jaarverslag heeft verder geen financiële consequenties. 
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Vervolgprocedure/voortgang 
Behandeling in commissie Bestuur, Europa en Middelen 2 juni 2008 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Voorgesteld wordt kennis te nemen van het verslag over het in 2007 gevoerde beleid (inclusief het 
kwaliteitsverslag van de algemeen directeur) en het wettelijk verplichte sociaal jaarverslag. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


