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Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke verbeteringen in het beleid inzake 

verbonden partijen en de praktijkinvulling daarvan. Het betreft hier een doorwerkingsonderzoek van een in 2007 

door de Rekenkamer uitgevoerd onderzoek naar verbonden partijen. 

 

Conclusies en aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer 

Hoofdconclusie is dat de provincie grotendeels opvolging heeft gegeven aan de aanbevelingen die in 2007 zijn 

gedaan. Er is de afgelopen periode echter slechts beperkt geëvalueerd en de kaderstellende rol van PS is niet 

nader uitgewerkt. Ook wordt een aantal leerpunten geformuleerd en een negental verbeterpunten (zie rapport 

pag. 4 en 5). 

 

De Rekenkamer komt met twee aanbevelingen: 

1. Vraag GS om invulling te geven aan de geformuleerde verbeterpunten. 

2. Vraag GS om over een jaar te rapporteren over de voortgang. 

 

GS hebben een reactie gegeven op de conclusies en aanbevelingen (pag. 6). De conclusies worden herkend en 

GS geven aan ook de toegevoegde informatie over recentere onderzoeken van andere provincies en 

Concerncontrol graag mee te nemen in de verbetermaatregelen. De hele relatie met verbonden partijen zal, met 

betrekking van PS daarbij, opnieuw worden beoordeeld. Op pagina’s 7 en 8 gaan GS concreet in op de 9 

verbeterpunten. Alle verbeterpunten worden overgenomen. Voor verbeterpunten 6 (Informatiewaarde paragraaf 

verbonden partijen in de jaarstukken vergroten) en 9 (Kaderstellende en controlerende rol van PS ten aanzien 

van verbonden partijen nader uitwerken) wordt aangegeven dat dit in overleg met PS zal gebeuren. 

 



In haar nawoord (pag. 9) geeft de Rekenkamer aan verheugd te zijn met het feit dat GS de conclusies en 

aanbevelingen onderschrijven en benieuwd te zijn naar de reactie van PS. 

 

De aanbevelingen van de Rekenkamer treft u, hergeformuleerd als besluiten, aan in het ontwerp-besluit van dit 

Statenvoorstel. Voorgesteld wordt te besluiten om GS te verzoeken de verbeterpunten ter hand te nemen en over 

een jaar te rapporteren over de voortgang. 

 

Resumerend: voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit.



                                                                                                                     Ontwerp-besluit 

 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

 

Besluit van 21 september 2015; 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op het voorstel van de commissie Bestuur, Europa en Middelen van 7 september 2015,  

nr. 815B3D6D 

Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden 

partijen”; 

 

Besluiten:  

 

1. GS te verzoeken om invulling te geven aan de door de Rekenkamer geformuleerde verbeterpunten. 

2. GS te verzoeken om over een jaar te rapporteren over de voortgang. 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

Griffier, 


