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Motie Programmabegrotin g 2017 - controle vol gens Duisenberg+nethode

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 31 oktober 2016,

ter behandeling van het Statenvoorstel Programmabegroting 2017,

Constaterende dat:

Provinciale Staten stelt de kaders vast voor zowel financiën als beleid voor het komende begrotingsjaar
door het vaststellen van de Programmabegroting 2017;

PS heefi hiermee invloed op de beleidsdoelen en de bijbehorende verdeling van middelen;

De Programmabegroting maakt onderdeel uit van de Planning& Control cyclus;

PS toetst de inkomsten en uitgaven b'rj het vaststellen van de Jaarrekening;

PS heeft een Subcommissie voor de jaarrekening, die zich voornamelijk met de technische aspecten
van de financiën en jaarrekening bezig houdt;

De Tweede Kamer heeft vanaf 2013 een werkwijze ontwikkeld om on eeljËJF¡plureerde wijze de

begroting en verantwoording te kunnen beoordelen, de zgn. DuisenbergYníe-tñõdã. Deze werkwijze kijkt

naar inkomsten en uitgaven, maar ook naar de effec,ten van beleid.

Ovenaregende dat:

Gedeputeerde Staten verantwoording afiegt over het gevoerde beleid en besteding van de financiën aan

Provinciale Staten bij de vaststelling van de Jaarrekening;

PS wil de controle op de Jaarrekening procesrnatig en inhoudelijk optimaliseren;

PS wil bij de controle van de Jaarrekening niet alleen kijken naar de besteding van het geld, maar ook
naar de effecten die beleidsbeslissingen in dat jaar gehad hebben;

De TK bij de controle van begroting en jaanekening goede ervaring heeft opgedaan met de Duisenbe¡g- 'ttÚ1-ÊÜv-a
methode; w\A,rp,,s
Bij de Duisenberg-nielhode wordt gewerkt met het aanstellen van rapporteurs, bestaande uit één lid van

de coalitie en één lid van de oppositie. Deze controleurs verrichten voorafgaand aan de jaarlijkse

behandeling van de begroting en de verantwoording (aarrekening) een diepgaande vooranalyse van de

begroting en verantwoording. Hun bevindingen en aanbevelingen rapporteren zij aan commissie;

Daarvoor gebruiken deze rapporteurs een standaard vragenlijst om de controle uit te voeren;

De TK positief is over deze werla,vijze;

Ook enkele gemeentes ervaring hiermee op gaan doen.
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De Subcommissie voor de jaanekening deze
En vezoekt GS dit waar nodig te ondersteunen.
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A.J. Vlam CDA, Leeuwen




