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reactie Gedeputeerde Staten op notitie
horizontale verantwoording GS aan PS

Geen

Geachte Statenleden,

Op 20 januari jl. is in de commissie BEM, bij de behandeling van het statenvoorstel lBT, afgesproken dat er op
korte termijn een gesprek tussen GS en uw Staten zou worden georganiseerd om te praten over horizontale
verantwoording/horizontaal toezicht op provinciaal niveau (GS-PS). U heeft inmiddels met de voozitter van ons
college gesproken op maandag 24 februari jl. met als uitgangspunt de door de Statengriffie opgestelde notitie
van 14 februari jl. Naar aanleiding van het gesprek is de notitie nog aangevuld met aanvenruante onderwerpen.
Afgesproken is dat wij als voltallig college van gedeputeerde staten nog in de gelegenheid zouden worden
gesteld om hierop te reageren.

Wij hebben de aangepaste notitie inmiddels ontvangen en besproken. Voor het leesgemak zijn de ondeniverpen
uit de notitie hieronder puntsgewijs verkort samengevat, waarna onze reactie is opgenomen.

De beschikbaarheid van stukken op de app wordt via de Statengriffie afgehandeld. Wij hebben begrepen dat er
inmiddels een evaluatie van de app in gang is gezet en gaan ervan uit dat dit onderdeel hierin kan worden
meegenomen.

Wij zien dit als een gezamenlijke opgave vanzowel GS als PS. ln de GS-vergadering is in ieder geval al door
onze voozitter aandacht gevraagd voor een realistische planning voor de afhandeling van onderwerpen op de
termijnagenda's. Wij nemen deze opmerkingen ter harte. Onze inzet is in ieder geval gericht op verbetering van
de werkwijze aan ambtelijke zijde. Het toepassen van sancties als termijnen (regelmatig) niet gehaald worden is
volgens ons echter niet het aangewezen middel om het doel te bereiken.

iaarcvcl usdocumenten.
Wij stellen in het kader van de jaarcyclus alle stukken beschikbaar, die u nodig heeft om uw controlerende taak
goed uit te kunnen voeren. Daarnaast informeren wij u proactief tijdens (reguliere of Ad-Hoc)
commissievergaderingen. Voor ons als dagelijks bestuur is het noodzakelijk om zoveel mogelijk "realtime"
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informatie beschikbaar te hebben. Gezien uw taak als controlerend orgaan gaan wij er echter van uit dat u met
de huidige middelen uw taak goed kunt uitoefenen.. Met de huidige informatievoorziening wordt volgens ons
goed invulling gegeven aan de verschillende verantwoordelijkheden.

ziin en wat voor soort samenwerkinq het betreft.
Het door u gewenste overzicht wordt reeds in de Jaarrekening genoemd. Hierin is een ovezicht opgenomen
van verbonden partijen, dat wil zeggen samenwerkingsverbanden van de provincie Utrecht en exteme partijen
waarin de provincie zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft en die de status van publiek- of
privaatrechtelijk rechtspersoon hebben (zoals stichtingen, verenigingen, vennootschappen, maatschappen,
onderlinge waarborgmaatschappijen, gemeenschappelijke regelingen, publieke-private samenwerkingen).
Bovendien vindt dit jaar ook op basis van arlikel 217A van de Provinciewet een onderzoek plaats naar de
doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur. Op basis van de concept-planning wordt het
eindrapport in december 2014 ter informatie aan uw Staten vezonden. Hierover bent u reeds eind 2013
geïnformeerd. Aangezien u verder met regelmaat in de gelegenheid wordt gesteld om bijvoorbeeld bedenkingen
tegen de jaarstukken in te dienen, bent u goed in staat om uw taak als controlerend orgaan te vervullen. Met
deze mate van informatieverstrekking wordt u volgens ons voldoende in de gelegenheid gesteld uw
controlerende taak goed uit te voeren.

Wij delen deze oproep. Wij nemen dit ons al ter harte als het gaat om onze eigen besluitvorming en daar waar
wij besluitvormende stukken voor uw Staten voorbereiden. Overigens kunt u bij de behandeling van een
Statenvoorstel natuurlijk ook altijd zelf indicatoren invoegen, indien deze niet naar tevredenheid zijn opgenomen
in het voorstel. Wij hebben echter in de afgelopen jaren ook gemerkt dat u zelf streeft naar het verminderen van
indicatoren, zoals bij de Begroting.

Ad 6) Uitvoerinq verordeninq lnterbestuurliik Toezicht: behoefte bestaat aan het ontwikkelen van een

Deze opmerking onderschrijven wij en zal worden opgepakt door de organisatie bij de uitwerking van de
uitvoering van de verordening.

Ad 7) algemene opmerkingen tijdens het eerste gesprek met cvdK.

Tijdig en volledig informeren van PS kan ook inhouden dat dit onder geheimhouding in de zin van de
Provinciewet gebeurt. De reden hiervoor is dat dergelijke niet-openbare informatie, indien deze ook buiten uw
Staten bekend wordt, de juridische of financièle positie van de provincie kan schaden. ln het belang van de
provincie kan het dus voorkomen dat u op een andere wijze dan gewend van informatie wordt voorzien.
Aangezien GS en PS in het belang van de provincie handelen, en informatie wel degelijk wordt gedeeld
(vertrouwelijk dan wel geheim), zou er wat ons betreft eigenlijk geen sprake moeten zijn van "een gespannen
voet".

informatie.
Dit lijkt te gaan over de digitale beschikbaarheid van informatie. Als het gaat om het optimaliseren van de
functie van de app, dan zou de reeds aangevangen evaluatie van de app hiervoor de aangewezen weg zijn.
Voor zover deze opmerking betrekking heeft op "realtime" informatie, venruijzen wij u naar onze reactie onder ad

3). Wij gebruiken de app zelf ook en zijn er tevreden over.
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belanqriike beleidsthema's, orojecten etc.
Zie voorgaande reactie. Wij zijn in ieder geval zeer te spreken over de zoek-functie in de app.

terecht te laten komen dan via de commissieaqenda's nu.

Vanuit het bestuurssecretariaat worden Statenstukken zo spoedig mogelijk na vaststelling in onze vergadering
doorgestuurd naar de Statengriffie, tenzij er bijvoorbeeld aanpassingen nodig zijn. Door de Statengriffie worden
deze stukken dan (meestal gebundeld) naar u verstuurd. Mocht u de stukken sneller willen ontvangen dan via
de commissieagenda's, dan kunnen wij ons voorstellen dat u daarover verdere afspraken maakt met uw griffie.

o Tot slot wordt onderschre
moqelijk qeformuleerd dienen te worden.

Dit is een algemene opmerking en wordt ook door ons gedeeld.

Wij hopen dat u, onze reactie gelezen hebbend, met ons van mening bent dat de onderlinge verhouding tussen
uw Staten en ons college goed geborgd zì¡n, maar dat wij op onderdelen samen kunnen werken aan verdere
verbetering. Wij zien uit naar een vruchtbaar gesprek en bijbehorende conclusie tijdens de eerstvolgende
vergadering van Commissie BEM.

Hoogachtend,
College van gedeputeerde Staten van Utrecht,
Namens hen,

Voozitter,
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