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Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
Medio juni heeft u, bij de behandeling van de Jaarrekening 2007, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor 
het fenomeen onderbesteding. Bij het opstellen van de Jaarrekening is slechts beperkte tijd 
beschikbaar om een uitvoerige analyse uit te voeren naar de achterliggende oorzaken van 
onderbesteding. Om die reden hebben wij u in juni toegezegd een meer diepgaand onderzoek uit te 
voeren naar het fenomeen onderbesteding. De resultaten van dat onderzoek treft u hierbij aan. Dit 
onderzoek sluit aan op het onderzoek “Bijsturen met de begroting” van de Randstedelijke 
Rekenkamer, dat in de Commissie Bestuur, Europa en Middelen van 8 september 2008 is behandeld. 
Om die reden hebben wij ervoor gekozen om onze inhoudelijke reactie op het rapport van de 
Randstedelijke Rekenkamer te betrekken bij onze reactie op het onderzoek Onderbesteding.  
 
Het belangrijkste inzicht dat wij op basis van het onderzoek Onderbesteding hebben verkregen is dat 
de omvang van onderbesteding, meer dan dat wij tot nu toe hadden verondersteld, is te voorkomen. In 
meer dan de helft van de gevallen is onderbesteding te verklaren door endogene factoren en in mindere 
mate door exogene factoren. Niet realistische, of wellicht té optimistische, planningen en ramingen 
vormen een belangrijke oorzaak van onderbesteding. Hoewel de ambitie, die uit deze plannen blijkt, 
moet worden behouden, dient meer realistisch te worden geraamd. Met behulp van de uitgevoerde 
analyse zijn wij nu in staat de herkomst én aanleiding van onderbesteding beter te traceren en aan te 
pakken. Geconcludeerd wordt dat onderbesteding voor een belangrijk deel voorkomen had kunnen 
worden door de begroting tussentijds te wijzigen.  
Dit sluit aan bij één van de conclusies van de Randstedelijke Rekenkamer om de interne 
informatievoorziening verder te verbeteren. Zoals bekend werken wij aan de uitvoering van het 
Masterplan Planning & Controlcyclus. Dit plan voorziet in een verbetering van de Planning en 
Controlcyclus, waarbij zowel de inhoud als de frequentie van rapportages voor de verschillende 
sturingsniveaus van de organisatie (PS, GS, Directie en Management) wordt verbeterd. Deze 
verbeteringen worden vanaf nu zichtbaar in de Begroting 2009, die volgens de vernieuwde 
programma-indeling is opgezet en in de vernieuwde Najaarsrapportage, waarbij meer aandacht uitgaat 
naar het tijdig bijstellen van budgetten. Met de vernieuwde Planning en Controlcyclus krijgen wij ook 
de beschikking over meer actuele informatie. In de oude situatie zat er bijna vier maanden tussen het 
opstellen en het behandelen van de Halfjaarrapportage, met de vernieuwde Najaarsrapportage is deze 
tijd terug gebracht tot ongeveer twee maanden. Hiermee komen wij tegemoet aan de aanbeveling van 
de Rekenkamer om de actualiteit van cijfers te verbeteren. Bovendien wordt de vernieuwde 
Halfjaarrapportage, conform het advies van Rekenkamer, voorzien van een begrotingswijziging.  
 
Bovenstaande maatregelen bieden structuur en houvast om onderbesteding te voorkomen. Wij zijn 
echter van mening dat met name meer aandacht van bestuur en management de meest kritische 
succesfactor is om onderbesteding te voorkomen. Met het verworven inzicht uit het Rapport 
Onderbesteding, het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer en de vernieuwde Planning en 
Controlcyclus kunnen we onderbesteding actief aanpakken.  
Daarbij vinden wij het ook van belang dat er een uniform beeld is wat onderbesteding is, derhalve 
werken wij daarvoor de komende periode een beleidskader uit waarin de kaders ten aanzien van 
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onderbesteding kunnen worden afgesproken. Bij de uitwerking van dit beleidskader willen wij ingaan 
op een aantal bestuurlijke dilemma’s ten aanzien van dit vraagstuk. Wij willen daarbij ondermeer 
ingaan op onderstaande vragen: 
• Hoe kunnen we komen tot een verantwoorde balans tussen “realistische planningen” enerzijds en 

voldoende flexibiliteit in ramingen om bestuurlijke ambities niet onnodig te verlammen of af te 
remmen, door te strakke planvorming anderzijds; 

• Wat is, gelet op bovenstaande, en gerelateerd aan de omvang van onze begroting, in voorkomend 
geval, een acceptabel niveau van onderbesteding; 

• Is het relevant om een onderscheid te maken tussen onderbesteding, afkomstig vanuit 
verschillende geldstromen zoals: Algemene middelen, Doeluitkeringen en Onttrekkingen uit 
Reserves en Voorzieningen. Dienen hogere inkomsten dan geraamd ook toe te worden gerekend 
aan “onderbesteding”.  

• Dienen, bij grote majeure programma’s en infrastructurele investeringen, die nagenoeg altijd over 
verschillende jaargrenzen lopen, eventuele onderbestedingen niet op een andere wijze te worden 
beoordeeld (meer op programmaniveau, dan op het niveau van kalenderjaren);  

• Hoe verhoudt zich de inzet van het instrument “Overprogrammering”, waarmee onderbesteding 
kan worden verminderd, tot het budgetrecht van Provinciale Staten en regelgeving op basis van 
het Besluit Begroting en Verantwoording. 

 

Financiële consequenties 
Het rapport leidt niet tot een extra beslag op de middelen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In hoofdstuk 8 “Concretiseren aanbevelingen” staat de vervolgprocedure aangegeven.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij stellen u voor het rapport “Onderzoek onderbesteding” te bespreken. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


