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Excellentie, 
 
Met instemming stellen wij vast dat wij als provincie Utrecht ook voor het begrotingsjaar 2010 weer 
onder de repressieve toezichtvorm vallen.  
 
Het verheugt ons dat u meldt dat onze interne verordening met betrekking tot het onderwerp treasury een 
goed voorbeeld is van een uitwerking van limieten.   
 
Naar aanleiding van het in uw brief gestelde verzoek om per genummerd punt te reageren treft u 
onderstaand onze reactie aan.  
 
Ten aanzien van de specifieke punten wordt aangegeven dat: 
 
1. U verzoekt ons om de paragraaf grondbeleid op te stellen die voldoet aan de eisen van het BBV; 
2. In de begroting staat vermeld dat voor de reserve ‘Coalitieakkoord’ ultimo 2012 en 2013 een 

negatieve stand wordt geraamd. Dat is volgens het BBV niet toegestaan. U verzoekt ons er zorg voor 
te dragen dat de raming van toevoegingen en onttrekkingen aan deze reserve zodanig wordt aangepast 
dat er geen negatieve reserve ontstaat.  

3. U verzoekt ons om in de paragraaf Verbonden partijen expliciet aan te geven in hoeverre er voor de 
provincie risico’s aan verbonden zijn.  

4. Licht bij het overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan reserves duidelijk toe welke toevoegingen 
en onttrekkingen aan reserves als niet incidenteel worden beschouwd. 

5. U geeft aan: “Uw treasurybeleid voldoet niet (meer) aan de verscherpte eisen van de aangepaste 
Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden (Ruddo), die per 5 april 2009 in werking is 
getreden. Uw Verordening interne zaken bevat nu nog de mogelijkheid om geld uit te zetten bij 
ondernemingen met minder dan een AA-minusrating”. 
 

Wij zeggen u toe op al deze punten uw aanbevelingen over te nemen. 
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Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

voorzitter, 
 

secretaris,  
 


