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Bijlage(n): Het jaarverslag wordt separaat toegezonden  

Inleiding 
Het Utrechtse provinciebestuur presenteert het integrale jaarverslag 2005.  
Dit jaar is het voor de tweede keer dat u een gebundeld jaarverslag ontvangt: het 
burgerjaarverslag van de commissaris van de Koningin, het sociaal jaarverslag en de 
samenvatting van de jaarrekening, de zogenaamde resultaten. Nieuw is dat ook het 
kwaliteitsverslag van de algemeen directeur dit jaar onderdeel uit maakt van het jaarverslag. 
Het college van gedeputeerde staten biedt u in bijgaande brief het nieuwe jaarverslag aan, te 
behandelen samen met de jaarrekening, wat immers het officiële verantwoordingsdocument 
van gedeputeerde staten aan provinciale staten is.  
 
Wij stellen u voor het verslag vast te stellen (zie ontwerpbesluit) en vrij te geven voor 
behandeling in provinciale staten op 3 juli 2006.  
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Ontwerp-besluit 
Gecorrigeerd exemplaar. 

Besluit van 3 juli 2006 tot vaststelling van het Jaarverslag 2005  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 16 mei 2006, Communicatie, nummer 
2006CGC000360i 
 
Gelezen; de aanbiedingsbrief bij het jaarverslag van gedeputeerde staten 20 juni 2006 
 
Overwegende; de integrale presentatie van de resultaten, burger en sociaal jaarverslag en 
kwaliteitsverslag in een jaarverslag 
 
Gelet op het bepaalde in de Provinciewet 
 
Besluiten: 
 
� Het jaarverslag vast te stellen, zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit. 
 
� De aanbevelingen, als verwoord in het burgerjaarverslag van de cvdK over te nemen, en 

GS te verzoeken met voorstellen ter uitwerking daarvan te komen. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
 
Jaarrekening en verslag Rijkstaken commissaris van de Koningin  
Naast jaarverslag, blijft de jaarrekening het uiteindelijke formele - wettelijke -  financiële 
verantwoordingsdocument over werkzaamheden en middelen richting PS en Rijk. De 
jaarrekening verschijnt naast het jaarverslag. De jaarrekening wordt verspreid onder  PS, Rijk 
en BZK en is eind april verschenen.  
Naast het jaarverslag  en jaarrekening  (april 2005)  verschijnt ook het tweejaarlijkse overzicht 
van rijkstaken van de cvdK (voor de zomer) als een zelfstandig document. Het 
burgerjaarverslag van de cvdK wordt wél opgenomen in het jaarverslag. 
Jaarrekening (artikel  201 lid 1 Provinciewet; de Concernstaf is naast de Jaarrekening 
verplicht tot het uitbrengen van een apart Jaarverslag maar heeft tot op heden de verplichte 
inhoud van het jaarverslag verwerkt in de jaarrekening) 
 
Het integrale jaarverslag 2005 bevat: 
Resultaten 2005: beknopte verantwoording over het gerealiseerde beleid van de provincie, 
financiële aspecten eenvoudig gebracht. De basis voor de beleidsverantwoording richting PS 
Sociaal jaarverslag: interne verantwoording over het gevoerde HRM beleid, kortom over de 
organisatie en haar mensen. Personeel en organisatie gegevens, zowel kwalitatief en 
kwantitatief. Sociaal Jaarverslag (Wet op de OR; dit verslag wordt jaarlijks uitgebracht door 
afdeling personeelszaken voor de OR en eigen medewerkers) 
Burgerjaarverslag: kwaliteit dienstverlening aan burgers, relaties, etc. en de kwaliteit 
burgerparticipatie. 
Burgerjaarverslag : artikel 175 Provinciewet; verslag wordt jaarlijks uitgegeven door de 
commissaris van de Koningin.) 
Kwaliteitsverslag: rapportage aan GS en PS van de algemeen directeur over de kwaliteit 
ambtelijk organisatie. 
Kwaliteitsverslag (artikel 13 Organisatiebesluit Provincie Utrecht 2004; dit verslag wordt 
jaarlijks geschreven door de Provinciesecretaris/Algemeen directeur voor GS en PS) 
 

Beoogd effect 
Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument waarin de programmabegroting de rode 
draad is en op hoofdlijnen wordt gevolgd, met de essenties van het beleid. Het Jaarverslag 
2005 is een geïntegreerd document en bevat: 
� Resultaten (samenvatting Jaarrekening) 
� Sociaal Jaarverslag  
� Burgerjaarverslag  
� Kwaliteitsverslag  
 
Het is een toegankelijk en representatief document, en geeft een beeld van de  transparante 
overheid. 
 



PS2006BEM18 - 6 - 

 

Argumenten 
Het maken van een integraal verslag bevordert het scheppen van een samenhangend beeld 
naar buiten en draagt bij aan het integrale denken binnen de organisatie zelf. Door integratie 
van de diverse verslagen wordt tevens efficiënter en kostenbesparend gewerkt. 
 
Financiën 
De kosten ad 52.000 euro worden betaald uit budgetten ECC (i.p.v. jaarbeeld), PSD (sociaal 
jaarverslag), KAB (burgerjaarverslag) en Algemeen Directeur (kwaliteitsverslag). De oplage 
is 4.000, waardoor ook alle medewerkers een exemplaar kunnen krijgen. 
 
Realisatie 
Communicatie heeft het jaarverslag 2005 gecoördineerd. Er is onder begeleiding van 
Communicatie een projectgroep samengesteld bestaande uit de Concern Staf, sector Personele 
Dienstverlening, Bestuurs- en Management Staf en Kabinet van de cvdK. 
Het projectteam functioneerde ambtelijk in opdracht van de provinciesecretaris. 
 
Communicatie 
Het verslag wordt na behandeling door de cie BEM op 19 juni verspreid onder relaties, 
medewerkers en pers. Naast de diverse aanbiedingsbrieven verschijnt een persbericht, 
publicatie op Atrium en de provinciale website en een publicatie in Prov.  
 
Bijlagen 
U ontvangt het verslag en de aanbiedingsbrief per post. 
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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