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bestuur 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 

Aanleiding 
Jaarlijks stellen wij in het kader van de Provinciewet (Artikel 217a) een onderzoeksplan op naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. Wij bieden vóór 31 december het 
onderzoeksplan aan u aan. Wij hebben voor het jaar 2010 twee onderzoeksonderwerp geselecteerd:  
vervolgaudit reconstructie Gelderse Vallei /Utrecht Oost (onderdeel van Agenda Vitaal Platteland), en  
Actieplan Duurzaamheid.  
 
Voorgeschiedenis 
De Provinciewet stelt dat wij jaarlijks een onderzoeksplan op moeten stellen naar de doeltreffendheid 
en doelmatigheid van het gevoerde bestuur en dat wij voor 31 december van het voorafgaande jaar u  
op de hoogte moeten stellen van het plan.  
 
Essentie / samenvatting: 
Voorgaande jaren hebben we in het onderzoeksplan de nadruk gelegd op doeltreffendheid waarbij het 
coalitieakkoord als uitgangspunt gebruikt is. Deze lijn hebben wij voortgezet. Er zijn daarom in de 
notitie een aantal mogelijke onderzoeksonderwerpen op een rij gezet per hoofdstuk uit het 
coalitieakkoord “Accent 2008, slagvaardig verder” (coalitieakkoord tussen de fracties van CDA, VVD 
en CU in PS van Utrecht 2008-2011).  
 
Wij hebben hieruit aan de hand van vier selectiecriteria twee onderwerpen geselecteerd die in 2010 
dienen als auditonderwerp voor de uitvoering van Artikel 217a van de Provinciewet namelijk 
vervolgaudit reconstructie Gelderse Vallei / Utrecht Oost (onderdeel van Agenda Vitaal Platteland), en 
Actieplan Duurzaamheid.  
 
De gehanteerde selectiecriteria zijn:    
• Het onderwerp moet grotendeels door de provincie Utrecht direct beïnvloedbaar zijn 
• In het coalitieakkoord is een meetbaar doel gesteld voor het onderwerp 
• Het beleidsonderwerp is de afgelopen vier jaar geen onderwerp geweest van de onderzoeken naar 

de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur  
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• Het beleidsonderwerp is de afgelopen vier jaar geen onderwerp geweest van de onderzoeken naar 

de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Randstedelijke Rekenkamer en staat ook niet voor 
2010 op de begroting van de Randstedelijke Rekenkamer. 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Provinciewet wil met Artikel 217a rolverduidelijking en transparantie stimuleren in de dualisering.     
 
Financiële consequenties: geen  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In 2010 werken wij een concrete onderzoeksopdracht uit voor de onderwerpen vervolgaudit 
reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht Oost en Actieplan Duurzaamheid. Eén van de gedeputeerden 
wordt opdrachtgever van het onderzoek. De opdrachtgever heeft het onderwerp niet inhoudelijk in zijn 
of haar portefeuille. Met deze opdrachtgever wordt precieze doelstelling van het onderzoek vastgelegd 
en wordt het normen- en toetsingskader afgesproken. De gedeputeerde die het onderwerp in 
portefeuille heeft wordt hierbij geconsulteerd. Daarna voert de staf SDC van de provincie Utrecht in 
opdracht van ons het onderzoek uit. Wij presenteren de resultaten van het onderzoek aan u via de 
jaarrekening 2010.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U wordt verzocht kennis te nemen van de notitie onderzoeksplan 2010 naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur.   
 

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


