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Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het financieel toezicht op gemeenschappelijke 

regelingen. Het betreft hierbij een benchmarkonderzoek voor de vier deelnemende provincies, met het doel de 

provincies meer inzicht te geven in het beleid en de uitvoering van het financieel toezicht en verbeterpunten aan 

te dragen. 

 

Conclusies en aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer 

De conclusies voor de provincie Utrecht zijn verwoord op pagina’s 5 en 6 van het rapport. De Rekenkamer 

concludeert dat de provincie een goede opzet voor het financieel toezicht heeft en dat de regelingen waarvoor dit 

toezicht geldt goed in beeld zijn. Er is expliciet beleid voor dit onderwerp vastgesteld. De werkwijze is in lijn met 

het gemeenschappelijk kader en kent een risicobenadering. Uitvoering is in lijn met het kader en het 

geformuleerde beleid.  

 

De Rekenkamer heeft voor de provincie Utrecht drie aanbevelingen geformuleerd (zie pag. 9 en 10, mede voor 

een nadere onderbouwing): 

1. Spreek met GS af dat goed wordt bijgehouden welke gemeenschappelijke regelingen onder financieel 

toezicht van de provincie vallen. 

2. Bepaal welke informatie PS over het financieel toezicht willen ontvangen en maak hierover afspraken 

met GS. 

3. Vraag GS om na te gaan of de “provincie-specifieke” werkwijzen van de andere provincies een 

aanvulling zijn op de eigen werkwijze. 

 

GS stemmen in met de conclusies en aanbevelingen (pag. 12 en 13).   



In haar nawoord (pag. 14) geeft de Rekenkamer aan verheugd te zijn met het feit dat GS de conclusies en 

aanbevelingen onderschrijven en benieuwd te zijn naar de reactie van PS. 

 

De aanbevelingen van de Rekenkamer treft u, hergeformuleerd als besluiten, aan in het ontwerpbesluit van dit 

Statenvoorstel. 

 

Resumerend: voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd ontwerpbesluit.



                                                                                                                                            Ontwerp-besluit 

 

 

 

 

 

Besluit van 2 november 2015; 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Financieel toezicht gemeenschappelijke 

regelingen”; 

Op voorstel van de commissie Bestuur, Europa en Middelen van 12 oktober 2015, nr. 816455FE 

 

Besluiten:  

 

1. GS te verzoeken om bij te houden welke gemeenschappelijke regelingen onder financieel toezicht van 

de provincie vallen. 

2. GS te verzoeken om samen met PS te bepalen welke informatie PS over het financieel toezicht willen 

ontvangen en hierover afspraken te maken. 

3. GS te vragen om na te gaan of de “provincie-specifieke” werkwijzen van de andere provincies een 

aanvulling zijn op de eigen werkwijze. 

 

 

 

Voorzitter, 

 

Griffier, 


