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Onderwerp Statenbrief: 
Doorontwikkeling (leesbaarheid) planning- & control producten 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
In het achterliggende jaar zijn diverse stappen gezet in de doorontwikkeling van de (leesbaarheid) van de diverse 
planning- en control producten. Het verbeteren van de toegankelijkheid en communicatie van deze producten 
heeft onze blijvende aandacht, waarbij in de komende jaren steeds sterker wordt ingezet op het digitaal ontsluiten 
van die informatie. Hiermee geven wij invulling aan de door uw Staten gegeven opdracht bij de 
programmabegroting 2020.  
 
Inleiding  
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2020, op 30 oktober 2019, heeft uw Staten aan ons de opdracht 
gegeven om de planning- en control cyclus verder te ontwikkelen. In het Statenvoorstel (PS2019PS23-02) is dat 
als volgt onder woorden gebracht:  

a. aanpassingen van de doelenboom (afgestemd op de nieuwe beleids- en uitvoeringsplannen); 
b. aanpassingen van de beleidsindicatoren in de verschillende programma’s (in beeld brengen welke 

kunnen vervallen en welke kunnen worden toegevoegd); 
c. een kwaliteitsimpuls specifiek met betrekking tot de geprognosticeerde balans en de daaruit volgende 

kengetallen en liquiditeitsprognose; 
d. terugbrengen van de omvang van de verantwoordingsdocumenten van de P- en C-cyclus zodanig dat de 

controlerende functie van de Staten minimaal gelijk blijft of toeneemt. 
 
Bovenstaande opdracht is vervolgens als aandachtspunt op de actielijst van uw Financiële Audit Commissie 
terecht gekomen, waarbij is aangegeven dat u daar graag via een Statenbrief over geïnformeerd wil worden. 
Middels deze Statenbrief lossen wij die toezegging in.  
 
Context 
Bij de provincie werken we met publiek geld, waarmee we onze taken uitvoeren en onze ambities kunnen 
realiseren. We willen (en moeten) inzicht geven in de wijze waarop we dat geld besteden, op een transparante en 
toegankelijke manier. Daarom moet de communicatie in en over de planning- en control producten beter, zodat 
we informatief en open zijn over beleidsvoornemens, werkzaamheden en resultaten. Dit past bij de één van onze 
meerjarendoelen (10.3.4): “Vergroten van de zichtbaarheid van het werk van de provincie (corporate 
communicatie), zodat inwoners weten aan welke opgaven de provincie werkt en wat ze wil bereiken.’’ 
 
Ambitie 
Een begroting of de jaarrekening en het jaarverslag zijn een zeer geschikt middel om aansprekend en met trots 
het verhaal van de provincie Utrecht te vertellen. En daarmee het werk en de rol van de provincie beter in beeld 
te brengen. Dit past bij het DNA van ons als college waarin is vastgelegd: “We werken samen op basis van 
openheid: we delen tijdig en adequaat informatie, we zijn duidelijk en bespreken dilemma’s.’’ We doen dit in de 



 
  

wetenschap dat onze organisatie hierin nog stappen te zetten heeft, en dat op het gebied van financiën en 
bedrijfsvoering nog niet alles verloopt zoals we dat graag zien. Onder andere via de opvolging van de gedane 
aanbevelingen van de onafhankelijk accountant werken we hier aan door, en rapporteren daarover ook aan uw 
Staten.  
 
We willen de jaarrekening, het jaarverslag en de begroting beter toegankelijk maken voor het Utrechtse publiek 
en daardoor actiever communiceren over de financiële positie en ontwikkelingen binnen de provincie. Dit vraagt 
om kwalitatief sterke communicatie, waarin financieel technische informatie gecombineerd met inhoudelijke 
beleidsinformatie toegankelijk wordt uitgewerkt. In de communicatie leggen we de accenten op de thema’s en 
opgaven van het college. 
 
Wat hebben we al gerealiseerd? 
In het achterliggende jaar hebben wij, in nauwe samenwerking met uw Staten, een geactualiseerde doelenboom 
opgesteld. Deze doelenboom kent een opbouw van een programma doelstelling, naar beleidsdoelen en daarbij 
behorende meerjarendoelen. De doelen zijn actief geformuleerd, beschrijven een situatie waar naar toe wordt 
gewerkt, en zijn daarnaast voorzien van een nadere toelichting en duiding (zie PS2020PS08-03). 
 
Als logische vervolgstap op de geactualiseerde doelenboom is vervolgens, opnieuw in samenwerking met uw 
Staten, een kwaliteitsslag gemaakt in de indicatoren. De indicatoren vormen een kwantitatieve aanvulling op de 
verantwoording over de doelen, bestede middelen en behaalde resultaten. Het betreft in de meeste gevallen een 
specifiek onderdeel van een beleidsdoel, waarvoor concrete waarden beschikbaar en meetbaar zijn. Per saldo 
heeft dit geleid tot een set van 92 indicatoren, die volgens een vast stramien zijn opgesteld en in de planning- en 
control producten worden gepresenteerd. Voor het eerst zijn ook indicatoren opgenomen met betrekking tot brede 
welvaart en is daarnaast aangegeven dat gewerkt wordt aan de totstandkoming van indicatoren voor de 
verschillende brede thema’s, zoals sociale agenda, circulariteit en met data onderbouwd beleid (zie 
PS2020BEM15-02). 
 
De geactualiseerde doelenboom en de gemaakte kwaliteitsslag in de indicatoren is verwerkt in de Begroting 2021 
en krijgt vervolgens zijn weerslag in de jaarstukken over 2021. De jaarstukken 2020 zijn nog gebaseerd op de 
‘oude’ doelenboom en indicatoren zoals die door uw Staten zijn vastgesteld in de Begroting 2020.  
 
Eerder hadden wij het voornemen om de geactualiseerde set van indicatoren, die wij samen met uw Staten 
hebben opgesteld, in de komende periode opnieuw te bekijken. We hebben nu echter het voornemen om de set 
van indicatoren, die door uw Staten zijn vastgesteld in de Begroting 2021, voor de komende jaren te handhaven. 
Voor de Begroting 2023 willen we, op basis van een evaluatie, mogelijk wijzigingen doorvoeren in de set van 
indicatoren. Dit voornemen hebben wij ook gedeeld met de Statenleden die eerder meedachten met de 
ontwikkeling van indicatoren. De reden voor dit voornemen is tweeledig: 

- Door de nu geactualiseerde set van indicatoren gedurende een periode van minimaal twee cycli te 
hanteren kunnen we daar ervaring mee opdoen, zodat er daarna ook iets te evalueren valt;  

- In de komende maanden worden er vanuit onze kant al diverse planning- en control producten naar uw 
Staten toegestuurd, waarin u actief om uw inbreng wordt gevraagd. Dit betreft o.a. een drietal sessies 
met de Financiële Audit Commissie over de te actualiseren Nota Investeren, de oplevering van de 
jaarstukken 2020, de Voorjaarsrapportage 2021 en de Kadernota 2022. Daarbij wordt ook nog een 
analyse gedeeld met scenario’s rondom de lange termijn houdbaarheid van de financiële 
vermogenspositie van de provincie.  

 
Tot slot melden wij dat ook een kwaliteitsimpuls is gerealiseerd met betrekking tot de visuele weergave en 
normering van de verschillende financiële kengetallen. Dergelijke kengetallen geven in samenhang met elkaar 
een beeld van de ontwikkeling van de financiële positie van de provincie Utrecht. Deze kengetallen, en andere 
wijzigingen en aanscherpingen in ons financiële beleid, zijn opgenomen in de geactualiseerde financiële 
verordening die recentelijk door uw Staten is vastgesteld (zie PS2020FAC09).  
 
Waar werken we momenteel aan? 
Het beter toegankelijk maken van de verschillende planning- en control producten heeft onze blijvende aandacht. 
Met name in de door de wetgever verplichte begroting, jaarverslag en jaarrekening besteden we hier extra tijd en 
aandacht aan. Deze producten kennen veelal een forse omvang door de wettelijke vereisten die aan die 
producten worden gesteld. We beschouwen het echter als onze plicht om juist dergelijke informatie toch goed 
leesbaar en toegankelijk te presenteren, ook voor hen die niet financieel onderlegd zijn. Een beknopte 
opsomming van de wijze waarop we dat bij elk product willen realiseren is hieronder weergegeven: 

• We passen schrijfcoaching toe om aansprekend en toegankelijk te schrijven;  
• We gebruiken infographics bij de programma’s en bij de samenvatting;  
• We passen meer grafieken, tabellen en andere visuele weergaven toe om (cijfermatige) informatie 

overzichtelijk te presenteren;  
• We maken via hyperlinks in de planning- en control producten een koppeling naar reeds elders 

beschikbare informatie, die veelal al eerder met uw Staten is gedeeld; 



 
  

• We vatten onze kernboodschap samen in een persbericht en publiceren diverse filmpjes met 
bestuurders om beknopt toe te lichten waar de provincie zich concreet voor inzet. Daarnaast maken we 
een start om de meerjarendoelen in de digitale jaarstukken niet alleen toe te lichten middels geschreven 
tekst, maar ook via video en mogelijk een podcast. Wij streven er naar hier derden te laten toelichten 
hoe het provinciaal beleid hen raakt en/of ondersteunt; 

• We zetten onze social media kanalen, met aansprekende boodschappen en beelden, om de 
verschillende planning- en control producten onder de aandacht te brengen.  

 
Vervolgprocedure / voortgang 
De verdere ontwikkeling van de planning- en control producten heeft onze blijvende aandacht. Dat komt ook tot 
uitdrukking in de meerjarendoelen 10.2.1 (versterken rol PS bij totstandkoming en verbeteren communicatie 
rondom deze producten) en 10.3.3 (de jaarrekening en begroting beter toegankelijk maken voor het Utrechtse 
publiek en actiever communiceren over de financiële positie en ontwikkelingen binnen de provincie). Na afronding 
van het programma Versterking Financiële Functie, en in combinatie met de geplande upgrade van het financiële 
systeem, willen wij vanaf 2022 sterker inzetten op de digitale ontsluiting van de verschillende planning- en control 
producten via de portal van de provincie Utrecht (zie https://provincie-utrecht.pcportal.nl/). Een dergelijke portal 
kent veel meer mogelijkheden om informatie op een voor de lezer logische manier te ontsluiten en te presenteren 
dan dat momenteel wordt benut. We laten ons daarbij inspireren door andere provincies die gebruik maken van 
hetzelfde technische platform, zoals Overijssel (https://destaatvan.overijssel.nl/begroting-2021) en Zuid-Holland 
(https://zuidholland.pcportal.nl/).  
 
Bovenstaande opsomming van reeds behaalde resultaten en nog lopende ontwikkelingen illustreert dat in de 
afgelopen anderhalf jaar al veel in gang is gezet om de planning- & control producten steeds verder te 
ontwikkelen. Tegelijk geldt dat de doorgevoerde wijzigingen ook een kans moeten krijgen om zich in de praktijk te 
bewijzen en dat we het voor de financiële administratieve inrichting (‘basis op orde’) verstandig achten om in de 
komende anderhalf jaar geen grote structuurwijzigingen door te voeren.  
Een goede en waardevolle planning & control cyclus wordt overigens niet alleen gevormd door heldere en goed 
leesbare producten, maar juist ook door de wijze waarop die producten door uw Staten worden besproken. Het is 
dan ook goed om te constateren dat uw Staten dit recentelijk heeft geëvalueerd en dat u daar op korte termijn 
besluiten over neemt hoe die bespreking voor de cyclus van 2021 in te richten.  
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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