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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
Begin 2010 hebben wij van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) haar 
jaarlijkse toezichtbrief aan de provincie Utrecht ontvangen. In de toezichtbrief meldt BZK haar 
bevindingen ten aanzien van de rekening 2008 en begroting 2010 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. 
 
Essentie / samenvatting: 
Ieder jaar wordt, in het kader van art. 207 van de Provinciewet door het ministerie van BZK 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. 
 
De provincie Utrecht is op veel punten getoetst en voldoet aan vrijwel alle criteria volledig.  
Belangrijk om te noemen is ook dat de provincie Utrecht voldoet aan het criterium voor duurzaam 
financieel evenwicht. Verder is genoemd dat we voor wat betreft de limieten bij de treasury een goed 
voorbeeld zijn voor andere provincies. 
Voor de provincie Utrecht wordt geoordeeld dat, conform vorig jaar, kan worden volstaan met de 
repressieve toezichtvorm. Dit betekent dat de provinciale begroting geen goedkeuring behoeft van het 
ministerie van BZK. 
 
Het ministerie van BZK doet op enkele kleine punten aanbevelingen om de jaarcyclusproducten 
verder te verbeteren. Het betreft de volgende aanbevelingen: 
 

1. De paragraaf grondbeleid voldoet nog niet volledig aan het BBV (er moet o.a. ook een actuele 
prognose gegeven worden van de te verwachten resultaten van grondexploitatie). De paragraaf 
grondbeleid dient conform het BBV opgesteld te worden.  

2. De reserve "coalitieakkoord" heeft abusievelijk in 2 jaren (2012 en 2013) een negatieve stand, 
dit dient gecorrigeerd te worden.  

3. In de paragraaf verbonden partijen moet expliciet aangegeven worden in hoeverre er voor de 
provincie risico's aan verbonden zijn.  
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4. Bij het overzicht toevoegingen onttrekkingen aan reserves dient toegelicht te worden welke 
posten als niet-incidenteel worden beschouwd.  

5. De interne verordening dient nog aangepast te worden aan de verscherpte eisen van de 
aangepaste Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden (RUDDO).  

 
Deze aanbevelingen worden overgenomen. 
 
Ad 1. Vanaf de begroting 2011 zal een exploitatieoverzicht toegevoegd worden aan de paragraaf 
verbonden partijen. 
Ad 2. De negatieve stand van de reserve zal de komende jaren gecorrigeerd worden door invulling van 
de taakstelling OinO. Een deel van de uitgaven voor OinO fase 1 is voorgefinancierd uit de reserve en 
zal de komende jaren terugverdiend worden door middel van OinO fase 2. De storting van deze 
besparingen is nog niet in de huidige meerjarenbegroting opgenomen. Voor de wijze waarop wij de 
besparingen willen realiseren, verwijzen wij naar de Statenbrief Voortgangsrapportage Organisatie in 
Ontwikkeling, die u medio 2009 van ons heeft ontvangen. 
Ad 3. Vanaf de rekening 2009 zullen deze risico’s expliciet aangegeven worden. 
Ad 4. Dit zal vanaf de begroting 2011 toegelicht worden. 
Ad 5. De interne verordening zal z.s.m. hierop aangepast worden. Overigens werken we al conform 
RUDDO, maar is de financiële verordening daar nog niet op aangepast. 
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De aanbevelingen van BZK, als toezichthouder van de Provincie Utrecht, worden overgenomen door 
de Provincie Utrecht. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
Zoals in de reactie is gesteld zullen de opmerkingen en de aanbevelingen worden overgenomen in de 
programmabegroting 2011 en (voor zover van toepassing) in de rekening 2009. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij vragen u 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  
 


