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Onderwerp Statenbrief: 
Onderwerp GS-onderzoek 2020 doelmatigheid en doeltreffendheid van bestuur (art. 217a Provinciewet). 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Jaarlijks laten wij een onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door ons gevoerde 
bestuur (ex artikel 217a van de Provinciewet). Het GS-onderzoek is een instrument voor onze bestuurlijke rol als 
college en is ingevoerd naar aanleiding van de Wet Dualisering provinciebestuur (2003). De GS-onderzoeken zijn 
agenderende onderzoeken gericht op leren en het ontwikkelen van handelingsrepertoire. 
Conform deze regelgeving kiezen wij jaarlijks een onderwerp voor het onderzoek in het daarop volgende jaar en 
informeren voor het eind van het jaar de Staten over het gekozen onderwerp door toezending van een statenbrief. 
 
Voor het GS-onderzoek 2020 hebben we gekozen voor het onderwerp risicomanagement. Het onderwerp is 
relevant voor alle portefeuilles, sluit aan bij de ambities van het college om kansen te benutten en draagt bij aan 
een grotere (risico)volwassenheid van de organisatie. 
Risicomanagement is een integraal onderwerp dat onderdeel is van het reguliere werk in de lijn en bij opgaven. 
Binnen de provincie is het ingevuld op verschillende sturingsniveaus: Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en 
de ambtelijke organisatie. Wij hebben de verantwoordelijkheid voor de opzet, het functioneren, het monitoren en 
het verbeteren van het integraal risicomanagement zoals verwoord in het Uitvoeringskader Integraal 
Risicomanagement 2016. In dit Uitvoeringskader is een risicomanagementagenda voor de ambtelijk organisatie 
opgenomen, waarbij is aangegeven dat deze agenda in 2020 geëvalueerd wordt. Met het GS-onderzoek 2020 
willen we daaraan invulling geven. Het GS-onderzoek zal ook input opleveren voor de actualisatie in deze 
collegeperiode van de kaders voor het integraal risicomanagement (Beleids- en Uitvoeringskader Integraal 
Risicomanagement en de Kernnotitie Weerstandsvermogen en risicobeheersing).  
 
 
Voorgeschiedenis 
De onderwerpen van de GS-onderzoeken van de afgelopen jaren waren ‘Governance bij samenwerking’ (2019), 
‘Handelen in opgaven’ (2018), ‘Beleidscontrol in de keten’ (2017), ‘Risicobeheersing financiële instrumenten’ 
(2016) en ‘Handelen in netwerken’ (2015). 
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Essentie / samenvatting: 
Jaarlijks laten wij een onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door ons gevoerde 
bestuur. Voor het GS-onderzoek 2020 hebben wij gekozen om onderzoek te doen naar Risicomanagement. Het 
onderwerp is relevant voor alle portefeuilles, sluit aan bij de ambities van het college om kansen te benutten en 
draagt bij aan een grotere (risico)volwassenheid van de organisatie.  
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Uitgangspunt van het onderzoek is het leereffect, dat wil zeggen het versterken van het continue proces van leren 
en ontwikkelen. Het resultaat van het onderzoek draagt bij aan de versterking van de randvoorwaarden voor een 
effectieve inzet van instrumenten en middelen voor het realiseren van provinciale doelen en opgaven. 
 
 
Financiële consequenties 
Voor het onderzoek is in de begroting voorzien in maximaal € 35.000,- (excl. BTW). 
 
 
Vervolgprocedure / voortgang 

Voor de uitvoering van het onderzoek wordt een plan van aanpak opgesteld dat afgestemd wordt met de 

bestuurlijk opdrachtgever. De uitvoering van het onderzoek gaat in het eerste kwartaal van 2020 van start en 

wordt afgerond met vaststelling van het eindrapport in GS in het vierde kwartaal van 2020 en het informeren van 

PS door ter kennisname toezending van het eindrapport aan de Financiële Audit Commissie. 

 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


