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Onderwerp Statenbrief: Notitie onderzoeksplan 2014 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
gevoerde bestuur 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Jaarlijks doen GS in het kader van de Provinciewet (artikel 217a) onderzoek naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. 
 
Dit onderzoeksplan biedt ons de mogelijkheid om, naast de reguliere evaluaties vanuit de beleidscyclus, als 
College zelf onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffend van het gevoerde bestuur. 
 
Selectiecriteria die in deze notitie gehanteerd zijn om een onderwerp in dit onderzoeksplan 2014 op te nemen 
zijn: 
- De provincie Utrecht heeft een materieel belang en loopt risico's met het onderwerp. 
- Het onderwerp is de afgelopen vier jaar geen onderwerp geweest van de onderzoeken naar de doelmatigheid 
en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. 
- Het onderwerp is de afgelopen vier jaar geen onderwerp geweest van de onderzoeken van de Randstedelijke 
Rekenkamer en staat ook niet voor 2014 op het programma van de Randstedelijke Rekenkamer. 
 
Het CMT heeft de volgende suggesties voor de keuze van twee onderwerpen voorgesteld (in willekeurige 
volgorde): 
- Woningbouw (veranderende rol van de provincie) 
- Transitie jeugdzorg 
- Toezicht op verbonden partijen 
 
Wij hebben besloten om in het kader van artikel 217a twee onderzoeken te doen:  
-Woningbouw (veranderende rol van de provincie) 
-Toezicht op verbonden partijen 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De Provinciewet wil met artikel 217a rolverduidelijking en transparantie stimuleren in de dualisering. 
 
Financiële consequenties 
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Vervolgprocedure/voortgang 

In 2014 wordt de onderzoeksopdracht nader uitgewerkt in een plan van aanpak in afstemming met de 

gedeputeerde(n) die het onderwerp inhoudelijk in portefeuille heeft. 

Het plan van aanpak met de onderzoeksvragen en toetsingskader wordt besproken met de inhoudelijk 

verantwoordelijke gedeputeerde(n). GS zijn opdrachtgever van het onderzoek en stellen het plan van aanpak 

vast. Daarna zorgt de eenheid Concerncontrol van de provincie Utrecht in opdracht van ons voor de uitvoering 

van de opdracht. Wij presenteren de resultaten van het onderzoek aan u via toezending van het rapport met een 

statenbrief en via een samenvatting in de jaarrekening 2014. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en de notitie onderzoeksplan 2014 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid 
van het gevoerde bestuur. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


