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Opschorten besluit verlenging coulance-maatregel

Geachte heerf'

Op 12 juni 2018 heeft de provincie Utrecht het verzoek ingediend om ontheffing voor de tijdige indiening van de
jaarstukken. Dit ontheffingsverzoek is bij brief van 9 juli 2018 niet gehonoreerd, omdat er geen sprake was van
overmacht. Gezien de inspanningen die de provincie Utrecht zich getroost heeft om de verantwoording alsnog
binnen een redelijke termijn te laten plaatsvinden, kon uit coulance-overwegingen akkoord worden gegaan met
een beperkte herstelperiode. Indien op 1 oktober 2018 de jaarstukken nog niet plausibel aangeleverd zouden zijn,
was de minister vanBZK voornemens om het maatregelenbeleid te effecturen. In de brief van 24 september 2018
heeft de provincie Utrecht verzocht om de coulance-periode te verlengen tot e¡nd december 2018.

Na ambtelijk overleg met de provincie Utrecht is overeengekomen om het besluit over het al dan niet verlengen
van de coulance-maatregelen op te schorten, tot na het verschijnen van het rapport van het bureau Integis. Dit
vanwege de omstandigheid dat een realistische planning van de provincie Utrecht over de afronding van de
controlewerkzaamheden, afhankelijk is van de uitkomsten van dit onderzoek. De consequentie hiervan is dat er
per 1 oktober (nog) geen opschorting van de betalingen uit het Provinciefonds zal plaatsvinden. Het ministerie
van BZK gaat op basis van informatie van de provincie, ervan uit dat het onderzoeksrapport van Integis medio
oktober 2OL8 zal verschijnen. Spoedig na medio oktober verwacht het ministerie van BZK een realistische
plannino voorde oplevering van de jaarstukken van de provincie Utrecht. Vanuit het ministerie van BZKzijnde
heren Saarne bereid om mondeling overleg te voeren over de planning. Het is de
uitdrukkelijke wens van het ministerie van BZK, dat de complete set van jaarstukken uiterlijk op 1 december
2018 zal worden opgeleverd, mede met het oog op het bepalen van het toezichtregime zoals dat zal gaan gelden
voor het kalenderjaar2Ot9. Het opleveren van de jaarstukken na l december 2018, kan zowel gevolgen hebben
voor het maatregelenbeleid als voor het toezichtregime. Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid om overleg te
voeren met de provincie, indien u meent dat de (gewijzigde) situatie daar aanleiding toe geeft.

Met vriendelijke groeten,

Minrsterie van BZK
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Directie BFR
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