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Onderwerp: rapport Randstedelijke Rekenkamer “Verbonden partijen verkend – Provincie 
Utrecht” 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Aanleiding 
Bijgaand ontvangt u het rapport “Verbonden partijen verkend – Provincie Utrecht” met 
begeleiden de brief van 7 december 2007, alsmede de “Handreiking aankoop aandelen” met 
begeleidende brief van 20 december 2007, van de Randstedelijke Rekenkamer. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
De Randstedelijke Rekenkamer is ingesteld om, gevraagd en ongevraagd, de provincie te 
voorzien van rapportages met als doel het verbeteren van het functioneren van de provincie 
als geheel. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Zoals de brief van de Rekenkamer reeds aangeeft is de “Handreiking aankoop aandelen” 
primair opgesteld voor de provincie Noord-Holland en kan verder door de provincie Utrecht 
voor kennisgeving worden aangenomen. 
 
In het rapport Verbonden partijen verkend – Provincie Utrecht” doet de Rekenkamer verslag 
over een onderzoek naar een drietal aspecten omtrent verbonden partijen, te weten 
oprichting/deelname, sturing/verantwoording en eigenaarschap. In hoofdstuk 6 worden 
conclusies getrokken een aanbevelingen gedaan. In het rapport is de reactie van GS 
opgenomen. GS herkent de conclusies en aanbevelingen die door de Rekenkamer zijn 
geformuleerd en zal op korte termijn een Nota Verbonden Partijen opstellen.  
 
Naar aanleiding van de aanbevelingen wordt het volgende voorgesteld: 

1. GS stelt op korte termijn een Nota Verbonden Partijen op, waarin de opmerkingen en 
aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer worden meegenomen. Deze nota is 
nog voor de zomer afgerond en wordt uiterlijk op 23 juni 2008 in Provinciale Staten 
vastgesteld. Bij de tot stand koming van de Nota wordt PS betrokken. 

2. PS kiest voor de wettelijke invulling van het begrip verbonden partijen en wenst dit 
ook als zodanig terug te zien in de jaarcyclusdocumenten. 

3. Zodra de nota is vastgesteld worden de deelnames in vennootschappen heroverwogen 
op grond van de in de nota gekozen beleidslijn. GS wordt verzocht deze 
heroverweging nog in 2008 aan PS aan te bieden. 

4. Periodiek (minimaal één maal per collegeperiode) wordt de Nota Verbonden Partijen 
geëvalueerd. 


