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1 Doel van de notitie 

Het doel van deze notitie is: invulling te geven aan het onderzoeksplan 2014 voor de provincie Utrecht ex 
artikel 217a van de Provinciewet. 

 
 

2 Inleiding, wat betekent Artikel 217a uit de Provinciewet?  

De provincie moet jaarlijks voldoen aan het artikel 217a in de Provinciewet. De wettekst luidt:   

 Gedeputeerde Staten (GS) verrichten periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur.  

 Provinciale Staten (PS) stellen bij verordening regels hierover. 

 GS brengen schriftelijk verslag uit aan PS van de resultaten van het periodiek onderzoek.  

 GS stellen de rekenkamer tijdig op de hoogte van de onderzoeken die zij doen instellen en zenden 
haar een afschrift van een verslag als bedoeld in het tweede lid.  

 

Artikel 4:16 uit de Verordening interne zaken (Viz) van de provincie Utrecht vormt de bij verordening 

gestelde regels door PS hierover van artikel 217a van de Provinciewet. De tekst van de verordening luidt:  
Artikel 4:16 Viz Periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur. 
Jaarlijks stellen Gedeputeerden Staten een plan vast voor onderzoek naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. Voor 31 december van het voorafgaande jaar 
stellen zij Provinciale Staten van het plan in kennis.  
 
Deze notitie beschrijft hoe Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht het onderzoeksplan naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur gaan invullen voor het jaar 2014.  

 
 

3 Selectie van de onderzoeksonderwerpen 

3.1 Onderbouwing selectie  

 
Zoals in de afgelopen jaren is het coalitieakkoord het uitgangspunt voor de selectie van een 
onderzoeksonderwerpen. Voor het onderzoeksplan 2014 is dit het coalitieakkoord 2011-2015 Focus 
Vertrouwen Oplossingsgericht.  
Bij de selectie van onderwerpen is rekening gehouden met de onderwerpen die de Randstedelijke 
Rekenkamer jaarlijks onderzoekt. Deze onderzoeken geven al veel inzicht in de werkwijze van de 
provincie Utrecht.  
GS zullen twee van de opgesomde onderwerpen uit dit onderzoeksplan kiezen om uit te voeren in het 
kader van artikel 217a Provinciewet in 2014.   
 
GS kunnen verschillende criteria hanteren om onderwerpen uit het coalitieakkoord te selecteren. De 
basis van de criteria is dat het onderwerp qua doelmatigheid en doeltreffendheid meetbaar moet zijn. De 
provincie houdt zich vaak bezig met maatschappelijke onderwerpen in verschillende 
samenwerkingsrelaties met maatschappelijke partners. Bij onderzoek naar de doeltreffendheid wordt 
daarom over het algemeen beoordeeld of de provincie voldoende waarborgen in het beleid heeft 
aangebracht en het juiste samenwerkingsmodel heeft gekozen zodat men redelijkerwijs kan aannemen 
dat de beoogde doelen gerealiseerd gaan worden. Bij doelmatigheid gaat het vaak om de kosten en 
baten verhouding in de inzet van middelen in relatie tot de geleverde kwaliteit.  
 
Selectiecriteria  
Selectiecriteria die in deze notitie gehanteerd zijn om een onderwerp als mogelijk onderzoeksonderwerp 
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 doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur door GS; 
• Het onderwerp is de afgelopen vier jaar geen onderwerp geweest van de onderzoeken  



Notitie onderzoeksplan 2014 naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur   

Versie 0.4, 19/11/13 Pagina 3 

van de Randstedelijke Rekenkamer en staat ook niet voor 2014 op het programma van de 
Randstedelijke Rekenkamer. 

3.2 Selectie mogelijke onderwerpen 

Wanneer we de gestelde selectiecriteria hanteren komen we tot een twaalftal mogelijke onderwerpen: 
 

1. Grondbeheer/beheer provinciale eigendommen 
2. Hart van de Heuvelrug 
3. Woningbouw (veranderende rol provincie) 
4. Beheer en onderhoud wegen 
5. Transitie jeugdzorg 
6. Afbouw subsidies podiumkunsten 
7. Huisvesting statushouders 
8. Toezicht op verbonden partijen 
9. Europa 
10. Doorlichting I-functie 
11. Verhuurdersrol provincie Utrecht 
12. Functioneren Documentum 

 
In bijlage 1 is de shortlist met een toelichting op de onderwerpen opgenomen en is ter informatie tevens 
aangegeven welke audits voor GS en onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer eerder op de 
verschillende beleidsterreinen uitgevoerd zijn in de periode 2007-2013.  
 

 

4 Suggesties CMT  

GS zijn helemaal vrij in hun keuze voor de twee auditonderwerpen ten behoeve van artikel 217a van de 
Provinciewet. GS kunnen onderwerpen kiezen uit de shortlist van onderwerpen die hierboven genoemd 
is. GS kunnen ook buiten deze lijst tot een keuze van onderwerpen komen.  
 
Het CMT heeft op 9 oktober 2013 de volgende suggesties voor de keuze van twee onderwerpen 
voorgesteld (in willekeurige volgorde):  

 Woningbouw (De Vries) 

 Transitie jeugdzorg (Pennarts) 

 Toezicht op verbonden partijen (Van Lunteren). 
 

 

5 Uitwerken auditonderwerp in een auditplan 

In dit onderzoeksplan 2014 staat slechts een lijst opgesomd met mogelijke onderzoeksonderwerpen in 
het kader van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur. Nadat GS een 
onderzoeksonderwerp hebben gekozen 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.  

 
 

6 Planning en Middelen  

De onderzoeken zullen plaatsvinden vanaf het tweede kwartaal van 2014.  
 
Apparaatskosten 
- De uitvoering van de twee onderzoeken wordt extern uitbesteed. 
- Twee medewerkers van de eenheid Concerncontrol zullen de onderzoeksbegeleiding van de twee 

audits uitvoeren. Deze uren (400 uur) vallen binnen de reguliere begroting van de eenheid 
Concerncontrol.  
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- De medewerkers van de betrokken afdelingen leveren documentatie aan, beantwoorden vragen e.d. 
De betrokken afdelingen reserveren hiervoor 60 uur per audit.  

 

 

7 Informatie aan PS  

Ingevolge artikel 4:16 Viz stellen GS na vaststelling van dit onderzoeksplan vóór 31 december 2013 
provinciale staten van het plan in kennis. Naar de letter betekent dat volstaan kan worden met toezending 
aan Provinciale Staten en vermelding op de lijst van ingekomen stukken. Agendering in statencommissie 
BEM is niet aan de orde.  
Omdat het gaat om verantwoording aan PS over de vraag of het gevoerde bestuur doelmatigheid en 
doeltreffend is, vindt verslaglegging aan PS in de jaarrekening 2014 plaats in de vorm van een 
samenvatting van de resultaten van het onderzoek. Daarnaast zenden GS het volledige 
onderzoeksrapport na vaststelling met een statenbrief ter informatie aan Provinciale Staten. GS zijn als 
opdrachtgever eigenaar van de resultaten van het onderzoek.   

 
 

8 Risico’s en borging kwaliteit  

Het grootste risico bij audits is dat de auditrapporten van onvoldoende kwaliteit zijn, zodat er twijfel kan 
ontstaan over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen in het auditrapport. Daarom besteedt de 
provincie Utrecht veel aandacht aan de kwaliteit van een audit.     
 
Kwaliteit van de audit 
Eén van de taken van de concerncontroller is het waarborgen van de kwaliteit van de audits die onder de 
verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht worden uitgevoerd. Omdat het vaak onderwerpen betreft 
waarvoor specifieke expertise nodig is, wordt de uitvoering van de audits – conform de reguliere 
aanbestedingsregels - uitbesteed aan een in het onderwerp gespecialiseerd bureau.  
 
Randstedelijke Rekenkamer 
De Randstedelijke Rekenkamer voert jaarlijks ongeveer 4 onderzoeken bij de provincie Utrecht uit. De 
meeste van deze onderzoeken worden aangekondigd via de begroting van de Randstedelijke 
Rekenkamer. Sommige onderzoeken voert de Randstedelijke Rekenkamer ad-hoc uit. In dat geval zal 
afstemming plaatsvinden tussen de Randstedelijke Rekenkamer en de eenheid Concerncontrol zodat de 
afdelingen en samenwerkingsrelaties van de provincie niet worden geconfronteerd met twee 
verschillende partijen die hetzelfde onderwerp gaan onderzoeken.  

 
 

9 Brondocumenten 

 Provinciewet  

 Verordening interne zaken provincie Utrecht 

 Controllerstatuut van de provincie Utrecht    

 Coalitieakkoord 2011-2015 Focus Vertrouwen Oplossingsgericht dd. 2 april 2011  

 Uitgevoerde onderzoeken Randstedelijke Rekenkamer en programma 2014 
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10 Bijlage 1 Shortlist van mogelijke onderwerpen 2014 

 

Beleidsterrein Uitgevoerde audits voor GS  (PU) 
en onderzoeken Randstedelijke  
Rekenkamer (RR) 2007-2013 

Shortlist 2014 
Audits voor GS 

Portefeuille- 
houder 

Economische 
ontwikkelingen 

Prov.Economisch beleid (RR 2010) 
Herstructurering bedrijventerreinen 
(RR 2010) 
Versnellingsagenda (RR 2011) 
Recreatieschappen (RR 2012) 
Leegstand kantoren (RR 2014) 

 Van Lunteren 

Ruimtelijke 
ontwikkeling 
 

Vitaal platteland (RR 2011) 
Versnellingsagenda (RR 2011) 
Grondbeleid (RR 2013) 

1)Grondbeheer/beheer provinciale 
eigendommen  
Gericht op waardebepaling en beheer van 
objecten in eigendom van PU. 
 
2)Hart van de Heuvelrug 
Gericht op de genomen maatregelen voor het 
beheersen van de risico’s als gevolg van 
tegenvallende grondexploitaties. 
 
3)Woningbouw 
Gericht op de veranderende, meer verbindende 
rol van de provincie. 

Krol 
 
 
 
 
Krol 
 
 
 
 
De Vries 

Natuur en 
Landschap 

Reconstructie Gelderse Vallei (PU 
2007, 2010) 
Groene Hart (RR 2009,  2013) 

 Krol 

Mobiliteit Strategisch mobiliteitsplan (PU 
2008) 
Verkeersveiligheid (RR 2012) 
Subsidieregeling tijdsordening (RR 
2011) 
Concessies OV (RR 2009) 
Onderhoud kunstwerken (RR 2009) 

4)Beheer en onderhoud wegen 
Gericht op de opzet en uitvoering van het 
onderhoudsbeleid. 

Van Lunteren 

Jeugzorg, 
Cultuur, Sport 
en Welzijn 

Gesubsidieerde instellingen (PU 
2007) 
Bibliotheekvernieuwing (PU 2008) 
Programma Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (PU 2011) 
Aansturing ondersteunings-
instellingen (PU 2013 i.o.) 
Jeugdzorg wachtlijsten (RR 2011) 
Wachtlijst cijfers (RR 2010) 
Cultuurhistorie (RR 2008) 
Jeugdzorgaanbod (RR 2007) 

5)Transitie jeugdzorg  
Gericht op de invulling van de regierol in de 
overgang van jeugdzorg naar gemeenten en de 
interne borging bij de PU van de kwaliteit en 
continuïteit van de activiteiten. 
 
6)Afbouw subsidies podiumkunsten 
Gericht op wijze van uitvoering van de afbouw 
subsidies podiumkunsten. 
 
7)Huisvesting statushouders 
Gericht op de wijze van toezicht door de PU op 
uitvoering door gemeenten van de door rijk 
opgelegde taakstelling in de huisvesting van 
statushouders. 

Pennarts 
 
 
 
 
 
Pennarts 
 
 
 
Pennarts 

Bodem, Water 
en Milieu 

Toezicht waterschappen (PU 2009) 
Duurzaamheid (PU  2010) 
Kostprijsmodel Vergunningverlening 
& Handhaving (PU 2012) 
Bodemsanering (RR 2012) 
Wateropgave (RR 2008) 
Grondwateronttrekking (RR 2007) 
Nazorg bodemsanering (RR 2013) 
RUD-vorming (RR 2013) 

 De Vries 

Bestuur en 
organisatie 

Duurzaam inkopen (RR 2011) 
Bestemming reserves (RR 2010) 
Grip op grote projecten (RR 2007, 
2010) 
Bijsturen begroting (RR 2008) 
Aansluiting uitvoeringsprogramma-
begroting (RR 2008) 
Verbonden partijen (RR 2007) 
Kaderstellen met begroting (RR 
2007) 
Geheimhouding (RR 2013) 
 

8)Toezicht op verbonden partijen 
Gericht op de kwaliteit van de opzet en werking 
van het eigenaarschap van de PU van de 
verbonden partijen zoals Recreatieschappen, 
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen, Ontwik-
kelings maatschappij Utrecht (OMU) en Vitens. 
 
9)Europa  
Gericht op de wijze en kosten/baten van 
uitvoering van de profilering van de PU richting 
Europa, het gebruik van de 
subsidiemogelijkheden en de resultaten van het 
beleid.  
 
10)Doorlichting I-functie  

Van Lunteren 
 
 
 
 
 
 
De Vries 
 
 
 
 
 
 
Van Lunteren 
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Beleidsterrein Uitgevoerde audits voor GS  (PU) 
en onderzoeken Randstedelijke  
Rekenkamer (RR) 2007-2013 

Shortlist 2014 
Audits voor GS 

Portefeuille- 
houder 

Nulmeting van de invulling en werking van de 
verschillende rollen in processen op het terrein 
van informatievoorziening bij de PU. 
 
11)Verhuurdersrol PU 
Hierbij gaat het om het vervullen van de rol van 
verhuurder door de PU van het provinciehuis en 
Paushuize inclusief het leveren van facilitaire- en 
ICT-diensten aan huurders. 
 
12)Functioneren Documentum 
Accent ligt op de kwaliteit van de inrichting en 
werking van de bewaarfunctie van documenten 
(dossiervorming en archivering). 

 
 
 
 
Van Lunteren 
 
 
 
 
 
Van Lunteren 

 

 


