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Plan van aanpak “verbetering verslaggeving 2006/2007” 
 
Aanleiding  
Naar aanleiding van de jaarrekening 2005 hebben wij adviezen tot verbetering ontvangen van uw 
staten, het ministerie van BZK, de accountant en de Randstedelijke Rekenkamer. 
 
De adviezen vallen uiteen in een drietal categorieën, namelijk: 
1. Bedrijfsvoering; 
2. Verslaggeving; 
3. Algemene opmerkingen; 
 
Bij de behandeling van de jaarstukken 2005 in de statenvergadering van 3 juli 2006 is door 
gedeputeerde Van Bergen toegezegd om, in overleg en afstemming met de subcommissie voor de 
jaarrekening, te komen tot een verbetering van het informatieve gehalte van de jaarstukken. Tevens 
zouden hierbij prioriteiten moeten worden vastgesteld. 
 
Vervolgstappen 
Op 11 september jongstleden heeft de Concernstaf een concept plan van aanpak gepresenteerd voor de 
subcommissie voor de jaarrekening. Naar aanleiding daarvan heeft de subcommissie adviezen gegeven 
ten aanzien van de te hanteren prioriteiten. 
 
Op basis van de presentatie en de gehouden discussie is het plan van aanpak aangepast en meer 
geconcretiseerd. Dit aangepaste plan van aanpak is op 30 oktober jongstleden gepresenteerd aan de 
subcommissie voor de jaarrekening.  
 
De subcommissie kon zich vinden in de gekozen aanpak en heeft verzocht om het plan van aanpak ter 
bespreking te sturen naar de commissie bestuur en middelen. 
 
Eindproducten 
Het plan van aanpak bevat een vijftal eindproducten (in afnemende prioriteit): 
1. Een jaarrekening 2006 met daarin verwerkt een aantal verbeterpunten die relatief eenvoudig 

konden worden doorgevoerd; 
2. Een jaarrekening 2006 met daarin adequate analyses op hoofdlijnen; 
3. Een notitie met spelregels ten aanzien van prestatie-indicatoren; 
4. Een notitie versnelling opmaking en vaststelling p&c producten; 
5. Een notitie inzake een knip van het beleid van de provincie in wettelijke taken, eigen beleid en 

nieuw beleid; 
 
Tevens ontvangt u, op verzoek van de subcommissie,  ter informatie een overzicht van alle ontvangen 
adviezen (dus ook algemene opmerkingen en opmerkingen ten aanzien van de bedrijfsvoering). 


