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ONDERWERP Onderwerp GS-onderzoek 

2023 (art. 217a Provinciewet) 

DATUM 06‑09‑2022 

DOCUMENTNUMMER UTSP-1596111435-635 

VAN Michael Regenboog 

NUMMER PS PS2022FAC 

TELEFOONNUMMER +31618300575 

E-MAILADRES michael.regenboog@provincie

-utrecht.nl 

DOMEIN/OPGAVE CCO 

TEAM TCC 

PORTEFEUILLEHOUDER Strijk 

BIJLAGEN Geen 

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Jaarlijks laten wij een onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur (ex 

artikel 217a van de Provinciewet en artikel 26 van de Financiële verordening). Hiervoor kiezen wij een onderwerp in 

het jaar voorafgaand aan de uitvoering en informeren wij u met een statenbrief over de gemaakte keuze.  

Voor 2023 hebben wij gekozen voor het onderwerp “Beleidsmonitoring/onderzoeksfunctie” . 

Inleiding: 

Jaarlijks voeren wij onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur. De wettelijke 

grondslag hiervoor - Artikel 217a van de Provinciewet - is uitgewerkt in de Financiële verordening van de provincie 

Utrecht (artikel 26). Hiervoor kiezen wij een onderwerp in het jaar voorafgaand aan de uitvoering en informeren wij 

u over de keuze door toezending van een statenbrief voor het eind van het jaar. De in deze bestuursperiode door 

ons gekozen onderwerpen van onderzoeken zijn Klachtenafhandeling (2022), Strategisch vermogen (2021) en 

Risicomanagement (2020). Met deze statenbrief informeren wij u over de gemaakte keuze voor 2023: 

Beleidsmonitoring/onderzoeksfunctie. 

Toelichting 

Het onderzoek is agenderend, gericht op leren en het ontwikkelen van handelingsrepertoire en is geen 

verantwoordingsonderzoek. Wij hebben voor dit onderwerp gekozen omdat de provinciale organisatie zich steeds 

meer bezig houdt met monitoring en het ontwikkelen van dashboards. Dit betekent dat we data steeds meer 

omzetten in informatie. Hiervoor is een effectieve en efficiënte dataverzameling, informatieoverdracht en 

kennisbenutting met een integrale benadering van belang. Daarmee wordt beleidsonderzoek en de 

onderzoeksfunctie verder versterkt om sociale, economische, ruimtelijke en technologische ontwikkelingen buiten 

de provincie in beeld te hebben en te vertalen naar mogelijke effecten op beleid. Dit is ook relevant voor thema’s  

als Brede Welvaart, Sustainable Development Goals (SDG’s), Staat van Utrecht ed. 
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Financiële consequenties  

De kosten van het onderzoek zijn opgenomen in de begroting in het Overzicht Overhead en zijn geraamd op 

maximaal € 40.000 (excl. BTW). 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Deze statenbrief sturen wij in afschrift aan de Randstedelijke Rekenkamer, de accountant en het concern-

managementteam (CMT). Voor de uitvoering van het onderzoek wordt een plan van aanpak opgesteld dat 

afgestemd wordt met de bestuurlijk opdrachtgever. De uitvoering van het onderzoek gaat in het tweede kwartaal 

van 2023 van start en wordt afgerond met vaststelling van het eindrapport door ons in het vierde kwartaal en het 

informeren door toezending van het eindrapport aan de Financiële Audit Commissie, de Randstedelijke 

Rekenkamer en de accountant. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, 

mr. J.H. Oosters 

Secretaris, 

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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