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Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie/ samenvatting
In deze statenbrief wordt u geïnformeerd over het monitor actiemanagement en de status van de afhandeling van 
de acties uit een zestal rapporten die in de monitor zijn opgenomen. Aanleiding hiervoor zijn vragen van een tweetal 
fracties over de rapportage actiemanagement bij de behandeling van de programmabegroting 2022 en het recente 
debat in Provinciale Staten over de VRT. Bij de behandeling van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer 
over de Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT) zijn ook vragen gesteld over het actiemanagement en is een motie 
hierover ingediend (en ingetrokken).

Inleiding 
In het coalitieakkoord 2019-2023 “Nieuwe energie voor Utrecht” (mei 2019) is de ambitie opgenomen dat “de 
aanbevelingen uit de rekenkameronderzoeken en de adviezen van de accountant met betrekking tot de 
Jaarrekening 2017 zijn adequaat en naar tevredenheid geïmplementeerd”. Om deze ambitie controleerbaar en 
verifieerbaar te kunnen realiseren hebben wij opdracht gegeven om een monitor ‘actiemanagement’ te ontwikkelen 
en daarin alle aanbevelingen (uit onderzoeken die in opdracht van Provinciale Staten waren uitgevoerd) met 
betrekking tot de situatie die speelde rond de jaarrekening 2017 op te nemen. Dus ook de beleidsaudit mobiliteit en 
het Integis rapport. Deze monitor is samen met de leverancier in 2019/2020 ontwikkeld en nu twee jaar in gebruik. 
In de monitor zijn later de adviezen van de accountant met betrekking tot 2018/19, 2020 en inmiddels ook 2021 
(boardletters en accountantsrapporten) aan toegevoegd. De Randstedelijke Rekenkamer heeft in 2021 aanbevolen 
om alle aanbevelingen van haar onderzoeken ook in de monitor op te nemen en dit heeft inmiddels ook 
plaatsgevonden. Daarmee staat de teller van het aantal aanbevelingen en acties dat wordt gevolgd in de monitor 
inmiddels (medio januari 2022) op 364 (waarvan er momenteel nog 141 op status ‘lopend’).

Tweemaal per jaar, in de begroting en de jaarrekening rapporteren wij over de voortgang van de afhandeling van 
alle acties die uit de aanbevelingen zijn geformuleerd. Aangezien er nu eenmaal soms enige tijd nodig is voor de 
procedurele, organisatorische implementatie van de aanbevelingen vinden wij dat deze frequentie goed is en verder 
mooi aansluit aan de interne managementcyclus waarin de acties ook op de agenda staan. Wij vinden het wel 
passend om deze rapportage te blijven integreren met de P&C documenten.
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U heeft bij de behandeling van de programmabegroting 2022 terecht geconstateerd dat wij in de tekst abusievelijk 
bij de lopende aanbevelingen niet het aantal lopende aanbevelingen uit de monitor hadden overgenomen (110), 
maar de afgeronde aanbevelingen (181). Deze storende fout kon gelukkig met het erratum bij de 
programmabegroting worden rechtgezet.

Totaaloverzicht acties en aanbevelingen (programmabegroting 2022)

Hoe werken wij met de monitor?
De monitor maakt onderdeel uit van een applicatie (“systeem”), speciaal voor dit doel ontworpen, die het mogelijk 
maakt om online/real time de voortgang te bewaken op organisatieonderdeel niveau, status en op rapport. Met de 
mogelijkheid om rapporten uit te draaien (in Excel). Na vaststelling van accountantsrapporten en 
Rekenkamerrapporten door Provinciale Staten worden de in de rapporten opgenomen en door Provinciale Staten 
overgenomen aanbevelingen ingevoerd in de applicatie en toegewezen aan de verantwoordelijke domeinmanager. 
Met hen wordt besproken welke actie in gang moet worden gezet om de aanbevelingen te effectueren en wanneer 
de actie gereed is. Periodiek wordt de voortgang intern besproken, resultaten aan de actie toegevoegd en eventueel 
de planning bijgesteld. De meeste aanbevelingen, vooral die van de accountant, hebben gevolgen voor het domein 
Bedrijfsvoering. Daar worden de acties actief gevolgd, teruggekoppeld en gevolgd door een (kwaliteits-) 
medewerker die regelmatig de verantwoordelijken voor de actie bevraagd op de voortgang.

Als vanuit de domeinen wordt aangegeven dat een actie afgerond is, vindt een gesprek plaats en wordt gevraagd 
aanvullende informatie aan te leveren dan wel wordt het domein gechallenged om aan te tonen dat de actie op een 
goede manier belegd is in de werkprocessen binnen het domein. Wij kiezen in het algemeen ervoor om 
aanbevelingen niet met een korte losse actie op te lossen, maar het door te voeren in werkprocessen, systemen 
en procedures. Dit kan ertoe leiden dat de doorlooptijd van een aantal aanbevelingen lang kan duren. 

Recent hebben wij besloten, naar aanleiding van de Rekenkameronderzoek naar de VRT, om het actiemanagement 
ook onderdeel te laten uitmaken van de gesprekken die ambtelijk worden gevoerd in het kader van de 
managementcyclus, tussen algemeen directeur en de verschillende domeinmanagers. 

We zien de monitor uiteindelijk niet als een doel, maar een middel om het lerend vermogen van de organisatie te 
stimuleren, transparant te zijn én ‘te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen’. Met deze monitor willen we 
bijdragen aan een cultuuromslag waar van de PDCA (Plan, Do, Check, Act) -cyclus de ‘Check’ en ‘Act ’te weinig 
ontwikkeld was. Door met het actiemanagement heel veel aandacht te geven op de ‘Check’ en vervolgens ‘Act’ 
geven we een voorbeeld dat stimuleert om dit elders in de organisatie ook meer te gaan doen. En om te leren van 
fouten die we hebben gemaakt en met het geleerde een beter ‘Plan’ te maken. Ook stimuleert het ons om het 
gesprek met accountant en Randstedelijke Rekenkamer actief aan te gaan over de door hen geformuleerde 
adviezen en te bezien of de voorgestelde aanbeveling ook de oorzaak van bevinding en de daaruit getrokken 
conclusie dekt. En hierdoor kunnen we daarna, als de rapporten in Provinciale Staten zijn vastgesteld, snel intern 
te bespreken welke actie voortvloeit uit de aanbeveling, en iemand verantwoordelijk te maken voor de uitvoering 
van de actie. 

Waar staan we ten aanzien van een aantal specifieke onderzoeken?
Ten aanzien van een zestal onderzoeken heeft u aangegeven meer in detail te willen worden voorzien van 
informatie over de stand van zaken. Bijgaand treft u deze informatie aan samen met een korte toelichting. De 
getallen die tussen haakjes staan refereren naar de nummers uit de monitor. Om verwarring te voorkomen sluiten 
we aan op de standen zoals die in de (bijlage bij de-) programmabegroting 2022 waren opgenomen en geven 
vervolgens aan wat er de afgelopen periode nog aanvullend is gerealiseerd.
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A. Integis

Door het bureau Integis is in het najaar van 2018 een forensisch accountantsonderzoek uitgevoerd. In het 
samenvattende rapport, dat ingaat op de bevindingen, worden een 21-tal aanbevelingen gedaan. Hiervan waren 
er nog vier aanbevelingen niet afgerond.

Onderzoek Integis (stand programmabegroting 2022)

Om opvolging te geven aan deze vier resterende aanbevelingen zijn er de afgelopen periode al diverse concrete 
stappen gemaakt en geborgd binnen de organisatie, waaronder:
• Actualisatie van de integriteitsverklaring voor inhuur; 
• Uitvoering van het opgestelde Integriteitsplan;
• Verplicht stellen van een VOG bij indiensttreding (zowel vast als inhuur);
• De uitvraag van nevenactiviteiten is een standaard onderdeel van het indiensttredingsproces;
• De uitvraag van nevenactiviteiten voor bestaande medewerkers is geborgd binnen het proces;

Om het geheel te borgen is er ook screeningsbeleid opgesteld waarin de analyse van kwetsbare functies, de 
uitvraag van financiële belangen en de screening van potentiële werknemers is geborgd. De besluitvorming rondom 
dit beleid zit op dit moment in de afrondende fase (voorstel ligt bij de OR), waarna de implementatie kan starten. 
Hiermee wordt verder invulling gegeven aan het begrip ‘goed werkgeverschap’, het integriteitsbeleid en de 
verhoging van de weerbaarheid van de provincie Utrecht. Nadat de implementatie van de het screeningsbeleid 
succesvol is afgerond zullen deze vier aanbevelingen de status ‘gereed’ krijgen.

B. Beleidsaudit mobiliteit (2017)

In april 2018 is de, in opdracht van PS uitgevoerd beleidsaudit mobiliteit besproken in de commissie Milieu, 
Mobiliteit en Economie. Van de 17 aanbevelingen lopen er momenteel nog 2.

Beleidsaudit mobiliteit (stand programmabegroting 2022)

Van de 2 nog lopende aanbevelingen loopt 1 aanbeveling mee met de nog vast te stellen nota investeren (77). 
Aangezien er nog onderzoek wordt gedaan naar het trambedrijf is de andere aanbeveling (84) momenteel nog 
‘lopend’.

C. Accountantsverslag EY (2017)

In september 2019 heeft de accountant het accountantsverslag naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2017 
gepresenteerd. Uit dit verslag zijn in totaal 69 aanbevelingen in de monitor opgenomen, waarvan er nog 9 lopend 
waren medio september 2021. 
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Accountantsverslag EY 2017 (stand programmabegroting 2022)

Inmiddels zijn een aantal lopende acties (10, 17, 23, 37 en 67) van deze aanbevelingen voltooid. Dat betekent dat 
er nog vier aanbevelingen de status ‘lopend’ hebben. In 2022 zullen wij een nieuw controllerstatuut vaststellen, 
nadat recent in het concernplan de sturingsfilosofie is bepaald (16). Aanbeveling 19 en 61 refereren naar hetgeen 
eerder bij Integis (zie onder A.) is gesteld en zal binnenkort op ‘voltooid’ worden gezet.  Om tot een sluitende 
verplichtingenadministratie te komen (58) zal een nieuw contractmanagementsysteem worden aangeschaft dat 
koppelt met de financiële administratie. 

D. Uithoflijn (Randstedelijke Rekenkamer) 

In december 2018 heeft de Randstedelijke Rekenkamer het rapport over de Uithoflijn gepresenteerd. Van de 12 
aanbevelingen waren er bij het opstellen van de programmabegroting 2022 nog zes niet voltooid. Dit waren:
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Onderzoek UHL (stand programmabegroting 2022)

Zoals u kunt zien, hebben veel aanbevelingen te maken met zaken die we met de nieuwe nota investeren in 2022 
willen regelen, en daarna willen doorvoeren in nieuwe procedures in het projectmanagement handboek. Ten 
aanzien van de adviezen van de adviesraad (98) is deze aanbeveling inmiddels voltooid.

Overigens zal de Randstedelijke Rekenkamer begin 2022 ten aanzien van alle aanbevelingen uit dit onderzoek de 
doorwerking beoordelen en u hierover informeren. Na afronding en vaststelling van het onderzoek van de VRT. 

E. Dolderseweg (Randstedelijke Rekenkamer)

In december 2018 is het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de verkoop van kavels aan de 
Dolderseweg behandeld in Provinciale Staten. Van de 6 aanbevelingen heeft de Randstedelijke Rekenkamer bij 
haar onderzoek naar de doorwerking van aanbevelingen van onderzoeken uit 2018 in 2021 vastgesteld dat “de 
provincie 5 van de 6 aanbevelingen (inclusief het amendement) gedeeltelijk heeft uitgevoerd en 1 aanbeveling 
helemaal”. Bij de jaarrekening 2020 had de organisatie overigens een positiever beeld van mate waarin de 
aanbevelingen waren opgevolgd. Er waren toen vijf aanbevelingen in de monitor opgenomen (het amendement is 
later toegevoegd in de monitor) en van de 5 aanbevelingen stelden wij toen dat er 4 voltooid waren, waaronder de 
aanbeveling die de Rekenkamer ook als voltooid had gesteld.

Onderzoek Dolderseweg (stand programmabegroting 2020)
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Aanbeveling 85 is bij de jaarrekening 2020 al ‘voltooid’ gemeld met als argumentatie dat dit meegenomen is bij de 
nieuwe nota grondbeleid en het uitvoeringskader. De Rekenkamer stelde in haar rapport ‘opvolging aanbevelingen 
onderzoeken 2021’ dat het College, in dit specifieke geval, ervoor heeft gekozen om de ruimtelijke kwaliteiten alleen 
publiekrechtelijk te borgen en dat niet goed heeft gecommuniceerd. 
Ten aanzien van aanbeveling 86 heeft de Rekenkamer ook geconcludeerd dat de aanbeveling voltooid is. 
Aanbeveling 87 was bij de jaarrekening 2020 al ‘voltooid’ gemeld. De Rekenkamer stelde ten aanzien van de 
inhuurprocedure dat deze 75% gereed was omdat een aantal maatregelen ten aanzien van de procedure inderdaad 
waren aangepast maar, in de periode dat zij onderzoek deden, nog niet kon worden vastgesteld dat deze 
maatregelen ook in 2021 werkten.
Aanbeveling 88 was bij de jaarrekening, om reden dat er een nieuwe nota grondbeleid en uitvoeringskaders was 
vastgesteld, op status gereed gemeld. De Rekenkamer stelde dat het te vroeg was om dit te concluderen en de 
aanbeveling daarom pas 50% gereed was. Bij aanbeveling 89 stelde zowel provincie als Rekenkamer dat deze nog 
niet voltooid was. 

Het amendement (313) was eerder niet in de monitor opgenomen. Recent is in provinciale Staten een besluit 
genomen over de wijze waarop bouwlocaties in dit kader door de provincie kunnen worden verkocht (313). Het 
thema ‘elke dag leren’ is voor 2022 meegegeven als belangrijk thema voor de Utrecht Academie. Daarmee kan 
deze aanbeveling (89) ook op voltooid worden ‘gezet’.

Doordat de Randstedelijke Rekenkamer jaarlijks rapporteert over de opvolging van aanbevelingen van rapporten 
van 2 jaar geleden krijgen we vanuit de rapporten en gesprekken met hen steeds meer scherp waar de Rekenkamer 
op let bij opvolging en kunnen we daar zelf ook kritischer beoordelen of het ’voltooid’ zijn van een actie en 
aanbeveling ook vanuit de ogen van de Rekenkamer het geval zou zijn.

F. Economic Board Utrecht (Randstedelijke Rekenkamer)

In 2018 is dit rapport besproken in Provinciale Staten. In onze rapportage sluiten we aan bij de conclusie van de 
Randstedelijke Rekenkamer dat “de provincie heeft van de 5 actuele aanbevelingen er 1 geheel, 3 deels en 1 niet 
uitgevoerd”. Volledigheidshalve verwijzen wij u dan ook naar dat onderzoek dat op 16 juni 2021 in de Financiële 
Auditcommissie is besproken. Met de komst van de ROM en de overdracht van de taken van de Board naar de 
ROM zullen de meeste aanbevelingen op voltooid worden gezet in de rapportage bij de komende jaarrekening. 
Daarbij blijft het daarna, bij vergelijkbare trajecten, natuurlijk van belang dat de lessen van het rapport van de 
Randstedelijke Rekenkamer voor de positie van Provinciale staten in acht worden genomen, maar dat zijn wij ons 
in de organisatie inmiddels van bewust.

Vervolgprocedure/ voortgang
Bij de jaarrekening 2021 zult u wederom een nieuwe rapportage actiemanagement ontvangen.  
Gezien de aandacht voor de rapportage zullen we in het statenvoorstel bij de jaarrekening aandacht vragen voor 
deze rapportage en kunt u desgewenst de bijlage apart agenderen voor bespreking, desnoods op een ander 
moment. 
Mochten alle aanbevelingen van een specifiek onderzoek afgewikkeld zijn dan zullen we daar, in de rapportage, 
aandacht aan geven en onderbouwen waarom wij vinden dat alle acties zijn afgewikkeld (‘afgedaan’) en dat 
daarmee de gehele rapportage in het actiemanagement gearchiveerd kan worden. 
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Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen


