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Onderwerp: Reactie op de toezichtbrief BZK 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
Eind december 2008 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) haar 
jaarlijkse toezichtbrief aan de provincie Utrecht gestuurd. Deze brief is door u doorverwezen naar de 
commissie BEM. In de toezichtbrief meldt BZK haar bevindingen ten aanzien van de meest recente 
rekening en begroting van de provincie Utrecht en doet zij tevens aanbevelingen ter verbetering van de 
genoemde documenten. 
 
Wij zenden u onze reactie op deze brief ter informatie. 
 
Voorgeschiedenis 
23-6-2008 De jaarrekening 2007 is door u vastgesteld  
10-11-2008 De begroting 2009 is door u vastgesteld  
 
Essentie / samenvatting: 
Ieder jaar wordt, in het kader van art. 207 van de Provinciewet door het ministerie van BZK, 
Programma krachtig bestuur (voorheen afdeling Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden 
(IFLO)), een brief aan alle provincies gestuurd waarin de resultaten van het onderzoek naar de 
begroting en jaarrekening en de consequenties van het onderzoek voor het oordeel omtrent de 
toezichtvorm worden medegedeeld. 
 
Voor de provincie Utrecht wordt geoordeeld dat, conform vorig jaar, kan worden volstaan met de 
repressieve toezichtvorm.  
 
De provincie Utrecht voldoet geheel aan het criterium voor duurzaam evenwicht en wordt genoemd 
als provincie die geheel voldoet aan alle getoetste aspecten. 
 
Genoemd wordt dat het EMU-saldo van de provincie Utrecht een tekort vertoont. De provincie 
Utrecht financiert een deel van de werkzaamheden in het kader van het uitvoeringsprogramma door de 
reserves. Doordat de reserves niet in beeld zijn bij de staat voor het EMU-saldo wordt het beeld wat 
vertekend. De begroting 2009 zelf is sluitend en vertoont een duurzaam financieel evenwicht. 
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Het ministerie van BZK doet de aanbeveling in de paragraaf weerstandsvermogen zowel de treasury 
als grondexploitatie als risico op te nemen. 
Deze aanbeveling nemen wij over. Wij hadden geen reden gezien dat in de begroting 2009 te doen en 
hadden de betreffende onderwerpen in de paragrafen financiering (treasury) en grondbeleid 
opgenomen, zoals door het ministerie van BZK voorgeschreven is. 
 
BZK wijst nog op enkele overige financiële zaken als aandachtspunt. Deze aandachtspunten zullen 
meegenomen worden bij het opstellen van de jaaryclusproducten. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De aanbevelingen van BZK, als toezichthouder van de Provincie Utrecht, worden overgenomen door 
de Provincie Utrecht. 
 
Financiële consequenties 
NVT 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Zoals in de reactie is gesteld zullen de opmerkingen en de aanbevelingen worden overgenomen in de 
programmabegroting 2010 en in de rekening 2008. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij vragen de commisie BEM kennis te nemen van de reactie op de toezichtbrief BZK. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


