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Geachte mevrouw Ollongren,
Onlangs zijn wij door onze accountant EY geïnformeerd dat de controlewerkzaamheden van de jaarrekening
2017 van de provincie Utrecht mogelijk niet tijdig kunnen worden afgerond en dat de controleverklaring bij de
jaarrekening 2017 mogelijk niet tijdig door de accountant kan worden afgegeven. Dit betekent dat de
besluitvorming door Provinciale Staten mogelijk niet vóór de wettelijke termijn van 15 juli 2018 zou kunnen
plaatsvinden. Met dit schrijven willen wij aan u kenbaar maken dat wij graag met u in gesprek gaan over de
noodzakelijke processtappen met betrekking tot het verlenen van uitstel van aanlevering. De aanvraag tot uitstel
heeft betrekking op het aanleveren van de jaarrekening en het jaarverslag (artikel 204 Provinciewet) en de SiSa
verantwoordingsinformatie (artikel 17b Financiële Verhoudingswet) over 2017.
De mogelijke vertraging is het gevolg van een aanvullend onderzoek dat ten behoeve van de
accountantscontrole vereist is naar aanleiding van mogelijke onregelmatigheden met betrekking tot
belangenverstrengeling en aanbestedingen bij het project Uithoflijn (aanleg tramverbinding van Utrecht Centraal
naar De Uithof).
Met EY vindt op dit moment overleg plaats wat de mogelijkheden zijn om de specifieke SiSa-verantwoordingen
wel tijdig bij u aan te leveren, maar we voorzien dat we gebruik zullen moeten maken van de mogelijkheid van
uitstel. Met dit schrijven maken wij tevens aan u kenbaar dat we gebruik zullen maken van de mogelijkheid van
uitstel van aanlevering van de SiSa verantwoordingsinformatie 2017 ingevolge artikel 17b lid 2 van de
Financiële Verhoudingswet van de toezending van de jaarrekening en het jaarverslag (bedoeld in artikel 202,
eerste lid, van de Provinciewet), en de controleverklaring en het verslag van bevindingen (bedoeld in artikel
217, derde en vierde lid, van de Provinciewet).
Conform de Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2017 (blz. 32) ontvangen wij na deze
kennisgeving van u een op dit concrete geval toegespitst advies over de informatie die noodzakelijk is om een
verzoek tot uitstel te kunnen beoordelen. De door u gevraagde informatie zullen we vervolgens opnemen in het
formele verzoek tot uitstel dat we vóór 1 juli 2018 bij u zullen indienen.
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We stellen voor om in een gesprek de achtergrond van de vertraging nader met u te bespreken, zodat u gericht
uw advies over de noodzakelijke informatie kunt geven. Na uw reactie op deze kennisgeving zullen we contact
opnemen voor het maken van een afspraak voor een bestuurlijk overleg.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,

De secretaris,
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