
Nieuw beleid ontbreekt in begroting 2008 provincie Utrecht 
 
 

Amsterdam, 17 september 2007 – In de begroting voor 2008 van de provincie Utrecht is het  
collegeprogramma niet verwerkt. Naar aanleiding van de provinciale verkiezingen in maart 
van dit jaar stelden Gedeputeerde Staten (GS) in juli een collegeprogramma op. In dat 
programma staan de plannen van de provincie  voor de komende collegeperiode (2007-
2011). Het nieuwe beleid van GS is echter nog niet uitgewerkt en kon daardoor niet in de 
begroting 2008 worden opgenomen. De provincie heeft zichzelf twee maanden gegund om 
de begroting op te stellen, zonder daarin het beleid van de nieuwe coalitie te verwerken. 
Nadien worden bijna vier maanden besteed aan de vaststelling van deze begroting door 
Provinciale Staten (PS). Dit blijkt uit onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer. 
 
Begrotingswijziging 
Binnenkort wordt de begroting behandeld door PS en ter voorbereiding daarop in enkele 
commissies. Hierbij kunnen de implicaties van het collegeprogramma dus niet worden 
meegenomen. GS hebben aangegeven het collegeprogramma met een begrotingswijziging 
alsnog op te nemen bij de begroting, maar dat zal pas later in het jaar zijn. 
 
Controle van het beleid 
De Rekenkamer concludeert dat de beoogde doelen en prestaties voor 2008 straks moeilijk 
te controleren zijn. De beleidsvoornemens voor komend jaar staan versnipperd over 
verschillende documenten, waardoor een totaaloverzicht ontbreekt. 
 
Reserve 
Uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt ook dat in de begroting een onjuist beeld wordt 
geschetst van de hoogte van de algemene reserve. Die is in werkelijkheid € 92 miljoen hoger 
dan aangegeven. Dit bedrag is opgebouwd uit € 70 miljoen aan te ontvangen dividend en  
€ 22 miljoen aan begroot resultaat. 
 
Onderzoek 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft, net als vorig jaar, een kortlopend onderzoek gedaan 
naar de kwaliteit van de begroting om PS concrete handvatten te bieden bij de behandeling 
ervan. Naast de ontbrekende aansluiting tussen begroting en collegeprogramma kwam uit 
het onderzoek naar voren, dat de provincie de aanbevelingen van de Rekenkamer uit het 
rapport van vorig jaar wisselend heeft opgepakt. De risicoparagraaf (Weerstandsvermogen) 
is bijvoorbeeld sterk verbeterd, terwijl de informatie over jeugdzorg nog steeds van matige 
kwaliteit is. 
 
Over de Randstedelijke Rekenkamer 
De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid (doen 
ze de dingen goed?), doeltreffendheid (doen ze de goede dingen?) en rechtmatigheid (doen 
ze het volgens de regels?) van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-
Holland. De missie van de Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het 
bestuur van deze provincies en het versterken van de publieke verantwoording. 
 
Het rapport “Kaderstellen met de begroting 2008 - Utrecht” is vanaf 17-9-2007 te vinden op 
de website www.randstedelijke-rekenkamer.nl.  
 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie of toezending van het 
onderzoeksrapport kunt u per e-mail contact opnemen met de Randstedelijke Rekenkamer, 
info@randstedelijke-rekenkamer.nl.  


