
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

Aan Provinciale Staten Datum : 22 juni 2009 
 Uw kenmerk : 2009BEM62 
 Ons kenmerk : 2009INT240375 
 Contactpersoon : Wim Carabain 
 E-mail : Wim.carabain 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 3195 
 Bijlage(n) : Jaarverslag 2008 
 

Onderwerp: Jaarverslag 2008 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Hierbij bieden wij u ons verslag over het in 2008 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 
Net als voorgaande jaren is besloten drie delen uit te geven. De delen hebben ook verschillende 
doelgroepen. Medewerkers krijgen de drie delen aangeboden. Ons verslag over 2008 wordt aan 
abonnees van Provincie Utrecht Magazine gestuurd. Het burgerjaarverslag wordt verstuurd naar een 
selectie van relaties van de commissaris van de Koningin.  
Het verslag over het in 2008 gevoerde beleid (inclusief het kwaliteitsverslag van de algemeen 
directeur) en het wettelijk verplichte sociaal jaarverslag verschijnen dit jaar vrijwel geheel in digitale 
vorm. Een samenvatting van het verslag over het in 2008 gevoerde beleid wordt in printversie (in de 
vorm van een kaart van Utrecht) verzonden. Het hele jaarverslag is te lezen en te bekijken op 
www.provincie-utrecht.nl/jaarverslag2008. Medewerkers krijgen per kaart een uitnodiging het sociaal 
jaarverslag online op het intranet (Atrium) te gaan lezen en bekijken. Het burgerjaarverslag is te 
downloaden als pdf-bestand.  
Bij verschijnen geven we een persbericht uit over het jaarverslag en besteden we in het Provincie 
Utrecht Magazine aandacht aan het jaarverslag. 
 
Essentie / samenvatting: 
In de verslagen geven we een beknopt overzicht van 2008. In de resultaten blikken we terug op de 
resultaten in de verschillende portefeuilles. Teksten met resultaten van de projecten worden 
afgewisseld met quotes van samenwerkingspartners en statenleden. Tevens vertelt iedere gedeputeerde 
in een filmpje meer over een van de projecten.  
Het sociaal jaarverslag geeft een verantwoording over het gevoerde P&O-beleid, waarin onder meer 
wordt ingegaan op de loopbaanontwikkeling en ‘selectie aan de poort’. 
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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 consequenties 
Het jaarverslag heeft verder geen financiële consequenties. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Behandeling in commissie Bestuur, Europa en Middelen 22 juni 2009 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Voorgesteld wordt kennis te nemen van het verslag over het in 2008 gevoerde beleid (inclusief het 
kwaliteitsverslag van de algemeen directeur) en het wettelijk verplichte sociaal jaarverslag. 
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