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DATUM 28-9-2021 

AAN FAC 

VAN Johan Dorst 

DOORKIESNUMMER 06 25 77 89 77 

ONDERWERP Samenwerking Griffie - USBO 

Aanleiding 

Op 8 september jl. is in de FAC het Memo ‘Samenwerking FAC – USBO’ besproken, waarin werd voorgesteld om 

vanuit de FAC studenten van USBO in het kader van de cursus ‘Publiek Financieel Management’ een aantal 

programma’s uit de Programmabegroting 2022 via de Methode Duisenberg te onderzoeken. Er was overwegend 

enthousiasme over dit voorstel. Tegelijkertijd werden er twee aandachtspunten benoemd, die nader uitgewerkt 

dienden te worden. In dit Memo leest u die nadere uitwerking. 

 

Politiek bestuurlijke context 

Door sommige Statenleden en door Gedeputeerde werd verwezen naar de politiek-bestuurlijke context van deze 

samenwerking, wanneer deze vanuit de FAC wordt aangegaan. Bijeenkomsten van de FAC zijn in principe 

openbaar en de vraag is of dat dit een wenselijke context is. Krijgt het College dan ook bijvoorbeeld de 

gelegenheid voor een ambtelijke cq. bestuurlijke reactie? 

Het is, conform de methode Duisenberg, nadrukkelijk níet de intentie om aan deze opdrachten voor de studenten 

een politiek-bestuurlijke dimensie te geven. Het gaat erom dat studenten een opdracht kunnen uitvoeren die er 

toe doet en dat de Provincie Utrecht baat heeft bij hun bevindingen.  

Voorgesteld wordt daarom om een samenwerking aan te gaan tussen de Statengriffie en USBO. De griffie nodigt 

de studenten uit voor een start- en slotbijeenkomst, waarbij ook Staten- en commissieleden, leden van het 

College en medewerkers van de ambtelijke organisatie welkom zijn.  

 

Belasting ambtelijke organisatie 

Door de Gedeputeerde werden enige aarzelingen over deze samenwerking verwoord, omdat onduidelijk was hoe 

groot de belasting voor de ambtelijke organisatie, in het bijzonder Team Financiën wordt. Inmiddels is een en 

ander afgestemd tussen USBO en team Financiën.  

De volgende afspraken zijn vastgelegd: 

- Aanwezigheid bij Start- en slotbijeenkomst – wenselijk, niet verplicht 

- Vijf programmacoördinatoren zijn beschikbaar voor een interview van een uur. 

- Vijf duo’s, bestaande uit een programmacoördinator en een lid van team Financiën, zijn drie weken lang 

1 uur beschikbaar bij wijze van ‘vragenuurtje’. Afgesproken is dat vragen van studenten zoveel mogelijk 

beantwoord worden, ook als dit enig uitzoekwerk vraagt. Mocht blijken dat beantwoording onevenredig 

veel tijd kost, dan zal de vraag met deze motivatie niet beantwoord worden. 
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Planning 

Gezien bovenstaande zijn er geen bezwaren meer om de samenwerking met de studenten van USBO gestalte te 

geven. Deze zal plaats vinden conform onderstaande planning: 

 

15 december 2021 Startbijeenkomst: introductie van de opdracht aan de studenten. Leden van 

Provinciale, Gedeputeerde Staten en van de ambtelijke organisatie zijn 

welkom. 

 

 

17 – 28 januari 2022 Uitvoeren van het onderzoek en het houden van interviews met programma-

coördinatoren. 

 

2 februari 2022 Slotbijeenkomst: presentatie en discussie van onderzoeksbevindingen door 

de studenten voor leden van Provinciale, Gedeputeerde Staten en van de 

ambtelijke organisatie. 

 

 

 

 

 


