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Onderwerp: auditrapport kwaliteit van het integriteitsysteem van de provincie Utrecht 2008  
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding/ Voorgeschiedenis 
De aanleiding voor de audit naar de kwaliteit van het integriteitssysteem van de provincie Utrecht is 
een aanbeveling uit het selfassessment integriteit (SAINT) van de provincie Utrecht uit 2006 om 
periodiek een onafhankelijk onderzoek te doen naar de kwaliteit van het integriteitsysteem. Deloitte 
heeft na een offerteronde de opdracht gekregen om de kwaliteit van het integriteitsysteem van de 
provincie Utrecht te onderzoeken op drie niveaus: 1) Ambtelijke organisatie, 2) Gedeputeerde Staten, 
3) Provinciale Staten. Tot slot heeft de Deloitte ook gekeken naar de samenhang tussen de drie lagen.  
De opdracht aan Deloitte  was om het integriteitsysteem van de provincie Utrecht op de volgende 
onderdelen te beoordelen:  
1. Beleid met betrekking tot integriteit;  
2. Inrichting van de processen en kaders met betrekking tot integriteit;  
3. Uitvoering en de mate waarin betrokkenen bekend zijn met de gestelde kaders;  
4. Evaluatie van het integriteitbeleid, risicoacceptatie en maatregelen.  
 
Essentie / samenvatting: 
Deloitte Accountants BV constateert dat provincie Utrecht een integriteitsysteem heeft dat grotendeels 
voldoet aan de daaraan te stellen eisen.  
Integriteit staat op de agenda van de provincie Utrecht en er bestaan diverse maatregelen om te kunnen 
voldoen aan de wettelijke eisen en interne richtlijnen rondom het onderwerp integriteit. Er zijn geen 
ernstige tekortkomingen geconstateerd waarvoor de provincie op korte termijn acties zou moeten 
ondernemen om risico’s te beperken. Wel zijn er enkele aanbevelingen geformuleerd om het 
integriteitsbeleid te optimaliseren. De directie van de provincie Utrecht heeft in de managementreactie 
op het auditrapport aangegeven wat de organisatie gaat doen met de aanbevelingen.   
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Aanvullende zekerheid over de kwaliteit van het integriteitssysteem van de provincie Utrecht om het 
risico op misstanden en het ontstaan van negatieve publiciteit en imagoschade te beperken.  
Optimaliseren integriteitbeleid van de provincie Utrecht  
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Financiële consequenties 
Geen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De directie heeft in een managementreactie op het auditrapport verwoord wat de organisatie met de 
aanbevelingen uit het auditrapport gaat doen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van het auditrapport van de kwaliteit van het integriteitsbeleid van de provincie Utrecht.    
Kennisnemen van de managementreactie van de directie van de provincie Utrecht op de aanbevelingen 
van het auditrapport.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


