
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 9-1-2019 

AAN Leden van Provinciale Staten 

VAN D.D. Straat 

DOORKIESNUMMER 06-211 246 24 

ONDERWERP 
Stappenplan afronding controle van de Jaarrekening 2017 en brief van het ministerie van 
BZK 

 

Geachte Statenleden, 

 

Hierbij stuur ik u, conform mijn toezegging, het stappenplan provincie Utrecht – EY. Tevens stuur ik u de brief van 

het ministerie van BZK over de opschorting van de voorschotten uit het provinciefonds toe. 

 

Stappenplan 

Op 21 december 2018 heb ik u met een memo laten weten dat wij samen met EY een stappenplan maken om tot 

een afronding van de controle van de Jaarrekening 2017 te komen. Zoals ik u op 31 december jl. schriftelijk 

mededeelde vergde de noodzakelijke afstemming meer tijd. Inmiddels is het definitieve stappenplan gereed. 

 

Vervolg 

Op dit moment vindt er met EY afstemming plaats over de uitwerking van stap 6 uit het stappenplan.  

 

Brief van het ministerie van BZK 

Op 17 december 2018 heeft het college van GS het ministerie van BZK laten weten dat de afronding van de 

controle van de jaarrekening 2017 niet in 2018 plaats zou vinden. Inmiddels is een schriftelijke reactie van het 

ministerie van BZK ontvangen. Hierin kondigen zij aan dat zij per 1 januari 2019 de bevoorschotting opschorten. 

De mate van opschorting bedraagt 60% en kan maximaal 26 weken duren. Dit houdt in dat provincie € 1,7 mln. 

ontvangt i.p.v. € 4,3 mln.  Voor meer informatie verwijs ik u naar de artikel 47-vragen die de CU-fractie namens de 

fracties van PvdA, SP, SGP, PVV, PvdD en 50+ op 28 december gesteld heeft en die het college binnen de 

gestelde termijn zal beantwoorden. 

 

Vervolg 

Het stappenplan Provincie Utrecht – EY zal het college zoals ik eerder aangaf, in aanvulling op  de GS-brief van 

17 december jl. naar het ministerie sturen. Het college bereidt op dit moment het begeleidend schrijven bij het 

stappenplan aan het ministerie voor. U ontvangt een afschrift van dit schrijven. 

 

Bijlagen:  

Stappenplan jaarrekening 

Brief BZK Opschorting betalingen uit het Provinciefonds 


