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Onderwerp: rapport Randstedelijke Rekenkamer “Kennis van eigen kunnen – Provincie 
Utrecht” 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 

Aanleiding 
Bijgaand ontvangt u het rapport “Kennis van eigen kunnen – Provincie Utecht” van de 
Randstedelijke Rekenkamer. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
De Randstedelijke Rekenkamer is ingesteld om, gevraagd en ongevraagd, de provincie te 
voorzien van rapportages met als doel het verbeteren van het functioneren van de provincie 
als geheel. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In het rapport doet de Rekenkamer verslag over een onderzoek naar het inzicht in de kwaliteit 
van het eigen handelen van de provincie. De conclusie is dat de provincie slechts beperkt 
inzicht heeft in de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde 
bestuur. Om hier verbetering in aan te brengen doet de Rekenkamer een aantal voorstellen 
(zie hiervoor de rapportage zelf).  
 
In het rapport is de reactie van Gedeputeerde Staten opgenomen, waaruit blijkt dat zij op 
hoofdlijnen de conclusies en aanbevelingen onderschrijven en een aantal aanbevelingen 
overnemen. GS waarschuwt, m.b.t. het overnemen van de aanbevelingen, wel voor de hoogte 
van investeringen, het effect van de komende reorganisatie en de landelijke roep om meer 
inhoudelijkheid ten opzichte van meer verantwoording. Hiervan kan kennis worden genomen 
door de commissie. Wel is het goed dat de commissie zich een mening vormt over de 
aanbevelingen die GS niet overneemt en over de aanbevelingen die specifiek aan Provinciale 
Staten zijn gericht. 
 
Met verwijzing naar de pagina’s 45 tot en met 49 inhoudende de aanbevelingen en de reactie 
van GS daarop worden de aanbevelingen een voor een van een afdoeningsvoorstel voorzien. 



Aanbeveling 1.1 wordt door GS slechts voor een beperkt deel overgenomen. Voorstel is om 
met deze lijn akkoord te gaan. 
Aanbevelingen 1.2. en 1.3 worden overgenomen door GS. 
Aanbeveling 2.1. Voorstel is om mee te gaan in de uitleg die GS hier aan geeft. 
Aanbeveling 2.2 wordt overgenomen door GS. 
Aanbeveling 3.1. Hierbij geeft GS aan dat een eventueel verzoek van PS afgewacht wordt. 
Voorstel is om akkoord te gaan met jaarlijkse rapportage op het vlak van rechtmatigheid. Ter 
voorkoming van ongewenste inhaal-/herstelacties aan het eind van het jaar kan worden 
overwogen om ook in de Halfjaarrapportage aandacht te schenken aan rechtmatigheid. Voor 
de aspecten van financiële rechtmatigheid waarover PS informatie wenst te ontvangen is het 
voorstel om op hoofdlijnen te worden geïnformeerd over zaken die wettelijk verplicht zijn. 
Aanbeveling 3.2. Hierbij geeft GS aan dat een eventueel verzoek van PS afgewacht wordt. PS 
kan zelf bepalen op welke aspecten PS wil worden geïnformeerd. Voor meer informatie wordt 
verwezen naar paragraaf 3.3 van het rapport. 
Aanbeveling 4. Geen aanbeveling van de Rekenkamer. 
Aanbevelingen 5.1 en 5.2 worden door GS overgenomen. 
Aanbeveling 6.1. Dit is een aanbeveling gericht aan PS. Via de griffie kan een stuk worden 
opgesteld, waarin de verordeningen van de drie overige Randstadprovincies worden 
vergeleken met de Verordening  interne zaken van de provincie Utrecht. De griffie ziet 
daartoe echter geen meerwaarde. 
Aanbeveling 6.2. Dit is een aanbeveling gericht aan PS. PS wordt aanbevolen na te gaan of 
men adequaat gebruik maakt van de haar ter beschikking staande controle-instrumenten. Zie 
pagina 43/44 van het rapport voor een achtergrond bij deze aanbeveling. Indien gewenst kan 
de griffie op dit punt actie ondernemen, echter ook hier wordt op dit moment aan meerwaarde 
getwijfeld, te meer daar de nieuwe staten het gehele pakket van instrumentaria in het kader 
van het nieuw op te stellen Statenwerkplan zal worden voorgelegd naast de inhoudelijke 
beleidsissues met bijbehorende planning en prioriteiten. 
 
De Rekenkamer hoopt dat PS afspraken met GS maakt over concrete verbeterstappen en een 
tijdpad. Voorgesteld wordt om de Subcommissie voor de jaarrekening te vragen hierover 
overleg te laten voeren met de Concernstaf. 
 
Voorgesteld wordt om, vanuit de griffie, het resultaat van de bespreking in de commissie 
Bestuur en Middelen per brief ter kennis te brengen van de Randstedelijke Rekenkamer. 
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