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Onderwerp Verhelderen onduidelijkheid artikel 8  

Kern van het advies 
 

Bij het nalezen van de wijzigingen van de financiële verordening bleek dat 
artikel 8 niet geheel helder meer was. Teven bleek hier en daar op het vlak van 
interpunctie, dikgedrukte teksten en het toepassen van enters onbedoeld te 
zijn afgeweken van de versie die de Staten op 9 juli 2018 heeft vastgesteld. 
 

Financiële consequenties Geen 

Aangebrachte wijzigingen Artikel 8 komt als volgt te luiden: 
 
Artikel 8 Informatieplicht:  
 
PS moeten vooraf door GS in kennis worden gesteld bij: 

a. het afsluiten van privaatrechtelijke contracten met meerjarige 
verplichtingen  waarvan de jaarlijkse lasten of baten groter zijn dan € 
1.000.000 en die zaken betreffen buiten de sfeer van de 
bedrijfsvoering; 

b. het verstrekken van garanties of borgstellingen niet vallend onder het 
‘Financieringsbeleid provincie Utrecht’;  

c. de aan- en verkoop van werken, diensten en goederen indien deze 
niet passen binnen het bestaande beleid en de daarbij behorende 
financiële kaders;  

d. lid a tot c geldt niet indien uitgaven vooraf zijn geaccordeerd in de 
begroting of zijn goedgekeurd middels een akkoord op het 
Meerjareninvesteringsplan of het Meerjarenonderhoudsplan. 

 
Tevens is de interpunctie, het gebruik van dikgedrukte teksten en het 
toepassen  van enters in lijn gebracht met de door PS vastgestelde versie. Dit 
wijzigt de inhoud niet. 
 

Toelichting Artikel 8 in de financiële verordening zoals door PS vastgesteld op 9 juli 2018 
luidt: 
Artikel 8 Informatieplicht 
 
Gedeputeerde Staten besluiten niet tot: 

a. Het afsluiten van privaatrechtelijke contracten met meerjarige 
verplichtingen waarvan de jaarlijkse lasten of baten groter zijn dan € 
1.000.000 en die zaken betreffen buiten de sfeer van de 
bedrijfsvoering; 

 
b. het verstrekken van garanties of borgstellingen boven een maximum, 

zoals vastgelegd in het ‘Garantiebeleid provincie Utrecht; 
 

c. de aan- en verkoop van werken, diensten en goederen indien deze 
niet passen binnen het bestaande beleid en de daarbij behorende 
financiële kaders;  

 
dan nadat zij Provinciale Staten hebben geïnformeerd over het voornemen 
hiertoe en zij hen in de gelegenheid hebben gesteld hun wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten. 
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In de versie die naar u toe was gestuurd was enerzijds door een fout in het 
overnemen van de interpunctie en anderzijds door een toevoeging van een lid 
het artikel als volgt gaan luiden: 
 
Artikel 8 Informatieplicht Gedeputeerde Staten besluiten niet tot:  
 
a. Het afsluiten van privaatrechtelijke contracten met meerjarige verplichtingen  
waarvan de jaarlijkse lasten of baten groter zijn dan € 1.000.000 en die zaken 
betreffen buiten de sfeer van de bedrijfsvoering;  
b. het verstrekken van garanties of borgstellingen boven een maximum, zoals 
vastgelegd in het  Garantiebeleid provincie Utrecht.  
c. de aan- en verkoop van werken, diensten en goederen indien deze niet 
passen binnen het bestaande beleid en de daarbij behorende financiële 
kaders; dan nadat zij Provinciale Staten hebben geïnformeerd over het 
voornemen hiertoe en zij hen in de gelegenheid hebben gesteld hun wensen 
en bedenkingen kenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten. 
d. het apart informeren van Provinciale Staten over die investeringen waarvan 
via de begroting een akkoord is behaald op het Meerjareninvesteringsplan of 
Meerjarenonderhoudsplan; of als er in de begrotingsteksten beleid is 
aangegeven welke begrotingstechnisch staan weergegeven. 
 
Dit geeft niet meer helder de essentie, namelijk de noodzaak om PS actief te 
informeren, weer van het originele artikel. In het nieuwe artikel is gepoogd de 
noodzakelijke helderheid wel te bieden en tegelijkertijd het artikel positief te 
formuleren. Tevens wordt in lid b aansluiting gezocht met de nota 
financieringsbeleid die uw Staten op 4 maart 2020 heeft vastgesteld.  

    
 
 
 


