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BIJLAGE

Geachte heerVan Muilekom en mevr' Krijgsman

Toelichting:
Hierbij ontvangt u een reactie op de door u gestelde vragen inzake de afronding van de jaanekening 2017

1. Wat is de reden dat GS niet zelf proactief PS heeft geïnformeerd over het niet op tijd kunnen

aanleveren van dejaarstukken 2017 voor 1 oktober2018?

Antwoord:
Na het bekend worden van het niet op tijd kunnen aanleveren van de jaarstukken 2017 was een

mondelinge mededeling van GS in de fiñanciele audit commissie van 3 september het meest geschikte

moment õm bij agendaþunt 2 Financien PS over de stand van zaken te informeren.

2. Welke concrete afspraken zijn met de accountant EY en het ondezoeksbureau gemaakt nu 1 oktober

niet wordt gehaald en hoe z¡ôt ¿e planning van oplevering van de jaarstukken 2O17 er nu uit?

Antwoord:
Ey heeft de aanpak van het vervolgondezoek afgestemd met het ondezoeksbureau zodat dit voldoet

aan de kwaliteitseisen van EY. De uitkomsten kan EY vervolgens gebruiken bij de afwikkeling van de

controle van de jaarrekening 2017.
Op l0 septembér hebben wì.¡ met EY o.a. gesproken over het proces na het opleveren van het

einOrappórt door het ondezóeksbureau. Dãarbij hebben we afgesproken dat zowel de provincie als EY

.o snel mogelijk na oplevering van het rapport de verdere vervolgstappen gaat uitvoeren' Na deze

vervolgstappeñ lOeoórOeting) hebben we afgesproken dat wij meteen gaan afstemmen wat de impact

van de uitkomst van het rapport is op dit proces.

Tevens hebben wij de planning van de reguliere controle van de jaanekening 2017 besproken.

Hierover heeft EYãangegeveñ dat de venpachting is dat halverwege de maand oktober de reguliere

controle is afgerond.
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3. De accountant is de adviseur van PS en zou te druk zijn met andere zaken. Waarom heeft U EY niet

doorverwezen naar PS en er op gewezen PS te informeren over de vertraging?

l(

4.

5.

Antwoqd:
De accountant heeft u in de auditcommissie van 18 juni een toelichting gegeven over de voortgang van
de reguliere controle. ln deze vergadering heeft de accountant aangegeven dat na het zomeneces de

voodõpige bevindingen van het controleproces20lT zouden worden gepresenteerd. ln de

zomerpãriode heefr de accountant nog diverse controlewerkzaamheden uitgevoerd maar is daarbij nog

niet toi nieuwe bevindíngen gekomen ten opzichte van de veçadering van 18 juni. Dit o.a. door de

afstemming met het ondèaoeksbureau over de inhoud van de opdracht van het integriteitsondezoek.

Hoe beoordeelt U uw eigen handelingswijze in deze kwestie, temeer daar de provincie een

voorbeeldrol als toezichthouder heeft richting de Utrechtse gemeenten die hun begroting tijdig bij de
provincie moeten aanleveren?

Antwoord:
De begroting 2018 van de provincie Utrecht is tijdig bij de toezichthouder aangeleverd. De begroting
201g ial doór PS in november worden vastgesteld en vervolgens voor 15 november aan het rijk
worden aangeboden. De provincie heeft structureel begrotingsevenwicht en voldoet daarmee aan de

toetsingscritéria van het rijk. Dit zijn overigens dezelfde criteria waarop de provincie de begroting van

de Utrechtse gemeenten toetst.
Uiteraard is de situatie dat de jaarstukken nog niet do¡r de accountant zijn gecontroleerd zeer
ongewenst. Gegeven het lopende ondezoek is die situatie op dit moment echter onvermijdelijk. Wij
doen alles wat in ons vermogen ligt om het traject van de jaanekening 2017 zo snel mogelijk af te
ronden zoals het afstemmen van de planning met de accountant en de gevraagde informatie zo snel

mogelijk aanleveren.

ls er een noodscenario indien de minister van BZKhaar maatregelenbeleid gaat effectueren en zo ja

wat hoe ziet dat er uit?

Antwoord:
Het scenario is dat het ministerie van BZK de bevoorschotting van het provinciefonds aan de provincie

voor maximaal 26 weken kan opschorten. Deze opschorting kan door de liquiditeitspositie van de
provincie worden opgevangen, waardoor dit niet tot financiële problemen zal leiden.

ôp dit moment zijn wij nog volop met BZK in overleg waarbijwe ook het proces van de
programmabegroting 2019 gaan bespreken. De programmabegroting moet net als de jaanekening aan
'gZK 

ats toezichthouder worden aangeboden. De programmabegroting 2019 dient voor 15 november
2018 te worden ingediend.

6. Wat gaat U doen om PS adequater op de hoogte te houden van de voortgang van de totstandkoming
van de jaarstukken 201 7?

Antwoord:
Zoals in de auditcommissie van 3 september is toegezegd zullen wij u na het overleg met het ministerie
van BZK nader informeren. Er is een statenbrief in voorbereiding die zo snel mogelijk wordt verzonden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozitter,
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Secretaris,




