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Betreft 	Toezichtregime 2020 

In deze brief informeer ik u over het toezicht voor 2020. Omdat u de jaarrekening 
2018 nog niet heeft ingediend, zal ik het toezicht in 2020 verscherpen. In het 
kader van het toezicht beoordeel ik of de begroting in evenwicht is en of de 
jaarstukken tijdig worden ingediend. Beide oordelen licht ik hieronder toe. 

Oordeel over het begrotingsevenwicht  
Het ontbreken van een goedgekeurde jaarrekening 2018 voorzien van een 
controleverklaring en versiag van bevindingen van de externe accountant, 
belemmert het oordeel over het structurele en reële evenwicht van de begroting 
2020. Dit was ook reeds het geval voor de te laat ingediende jaarrekening 2017 
en de begroting 2019. Voor het toezichtregime voor het jaar 2019 werd 
geconstateerd, dat de provincie Utrecht beschikte over een 'gezonde' 
vermogenspositie en een structureel sluitende begroting 2019. Op basis van 
informatie die ontvangen is van de provincie Utrecht, is de vermogenspositie van 
de provincie Utrecht ook voor 2020 solide en is er nog steeds sprake van een 
sluitende begroting. 

Oordeel over de tijdigheid van de indiening van de stukken  
De jaarstukken 2018 zijn (wederom) niet tijdig ingediend. Volgens artikel 207, lid 
2, sub b, van de Provinciewet kan dit een reden zijn voor het instellen van 
preventief toezicht. Vanwege de niet-tijdige indiening van de jaarstukken 2018, 
heb ik besloten tot het verscherpen van het toezicht. Verscherpt toezicht moet 
onderscheiden worden van preventief toezicht. Vooralsnog ga ik niet over tot 
preventief toezicht. Dit betekent dat de begroting 2020 en begrotingswijzigingen 
niet onderhevig zijn, aan voorafgaande goedkeuring door mij. Mocht het 
verscherpte toezicht echter niet leiden tot verbeteringen, dan kan ik voor 2021 
overgaan tot preventief toezicht. Hieronder zal ik nader ingaan op het verscherpte 
toezicht. 

Verscherpen van het toezicht 
Op dit moment is het onvoldoende duidelijk wanneer de controle op de 
jaarstukken 2018 afgerond zal zijn. De tijdige indiening van de jaarstukken 2019, 
komt hiermee eveneens onder druk te staan. U heeft bij brief van 17 december 
2019 (kenmerk: 82016718) aangegeven dat uw inzet is om de jaarstukken 2019, 
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uiterlijk 15 juli 2020 in te dienen. Ik hecht daar grote waarde aan. Om dit te 
bewaken zal ik het toezicht voor 2020 verscherpen. 

Het verscherpen van het toezicht betekent een intensieve monitoring en 
uitwisseling van informatie op ambtelijk niveau. Ik ga er hierbij vanuit dat de 
provincie Utrecht actief en op het juiste moment, relevante informatie zal 
aanieveren. Voorts zal periodiek een voortgangsgesprek plaatsvinden, tussen de 
verantwoordelijke Gedeputeerde en de directeur-generaal Bestuur, Ruimte en 
Wonen. Uitgangspunt is een frequentie van een keer per kwartaal. 

Het monitoren is gericht op een tijdige van de indiening van de jaarstukken 2019. 
De jaarstukken 2018 moeten zo snel mogelijk alsnog worden ingediend en de 
jaarstukken 2019 op uiterlijk 15 juli 2020. Ik ga ervan uit dat u dit streven en de 
daarop gerichte inspanningen c.q. de daarvoor te maken kosten, bestuurlijk zal 
bekrachtigen. Ik ga er tevens vanuit dat u afspraken over de planning maakt met 
de betrokken accountants. Vervolgens wordt de voortgang gemonitord. Voorts zal 
de besluitvorming binnen de provincie erop gericht moeten zijn, dat de 
jaarstukken zo snel mogelijk kunnen worden vastgesteld. 

De accountant heeft op basis van de controle van de jaarrekening 2017, een 
groot aantal verbeterpunten geformuleerd. U heeft op basis hiervan een 
verbeterplan opgesteld. Het verscherpte toezicht zal zich ten slotte richten op het 
formuleren door u van concrete mijlpalen en het beoordelen of de mijlpalen in uw 
verbeterplan, ook daadwerkelijk en op tijd gerealiseerd worden. 

Datum 
12 december 2019 
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Namens de minister, 

' 

Mevrouw A. Kroeskamp, 

Directeur Bestuur, Financiën en Regio's 
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