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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Het niet tijdig afronden van de controle van de jaarstukken 2017, waardoor PS de jaarstukken 2017 niet voor 15 
juli 2018 kan vaststellen en hierdoor de SiSa verantwoording 2017 niet op tijd zou kunnen worden ingediend. 
 
Voorgeschiedenis 
De controle van de jaarrekening 2017 heeft dit jaar vertraging opgelopen. De verwachting is dat na het 
zomerreces de controle kan worden afgerond. Met het ministerie van BZK zijn we in overleg over het verlenen 
van uitstel voor het aanleveren van de jaarrekening 2017.  
 
Essentie / samenvatting: 
In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de daarmee gepaard gaande baten 
en lasten.  
 
In de jaarrekening wordt tevens verantwoording afgelegd over de SiSa (Single Information Single Audit) op grond 
van artikel 3 van de Regeling informatie verstrekking SiSa. De jaarrekening  dient voor  15 juli te worden 
aangeboden aan het Rijk als toezichthouder van de provincies. Daarnaast dient de SiSa bijlage voor 15 juli te 
worden ingediend bij het CBS. De accountant heeft inmiddels de controle van de SiSa bijlage afgerond zodat 
deze informatie tijdig bij het CBS kan worden aangeboden. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Tijdig aanlevering SiSa verantwoordinginformatie 2017.  
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 201 provinciewet 
Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004 
 
 



 

  

 

Financiële consequenties 

Het niet tijdig indienen van de SiSa verantwoording zou kunnen leiden tot de tijdelijk terug betalen van de 
specifieke uitkering. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na aanlevering van de definitieve controle verklaring door EY, zullen de jaarstukken inclusief de SiSa 

verantwoordingsinformatie 2017 ter besluitvorming aan PS worden aangeboden. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van de instemming van GS om de SiSa verantwoording 2017 aan het CBS aan te bieden en 
hiermee te voldoen aan artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


