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Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 december 2018,
Na de bespreking van de Rekenkamerrapporten "Dolderseweg" en 'Uithoflijn";

Naar aanleiding daarvan constaterend dat:
Er blijkt dat de organisatie over onvoldoende zelf-corrigerend vermogen beschikt om misstanden
tijdig te signaleren en op te lossen;
De interne communicatie zeer te wensen over laat;
Er uit beide rapporten blijkt dat er binnen de Provincie Utrecht sprake is van (te) divers beeld over
het begrip 'integriteit' en hoe dat toegepast moet worden;
De geloofwaardigheid van de provincie ook daardoor onder druk staat;
De organisatiecultuur een product is van jarenlange gewoonten én van aansturing op een
bepaalde manier;
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten als hoogste orgaan zich gemaakte fouten aanrekenen;
en ook voor het beeld dat daardoor extern ontstaat bij burgers, gemeenten, waterschappen en
andere organisaties, en dat dat ook geen recht doet aan het vele goede werk van de organisatie;
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Daarnaast constaterende
Dat er in het jaar 2018 nog geen Jaarrekening 2OL7 kan worden vastgesteld omdat de accountant
haar werkzaamheden nog niet heeft afgerond;
Dat de accountant reeds een aantal jaren haar zorgen uitspreekt over de kwaliteit van de interne
processen;
Ook het college reeds eerder heeft aangegeven dat er beslist verbeteringen nodig zijn op het
gebied van vastlegging van feiten, cijfers en gesprekken, de beschikbaarheid daarvan en de
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communicatie daarover;
Dat de provincie beschikt over een ambtelijk apparaat wat er zijn mag, maar dat ook te lijden
heeft aan bovengenoemde punten;

Verder overwegende dat
- verbeteringen in het functioneren van boven af in de organisatie moeten worden geëntameerd of
minstens gesteund: de Staten en het College dienen het goede voorbeeld te geven;
- Dat de effectiviteit voor burgers, bedrijven en organisat¡es en de geloofwaardigheid van de
provincie gediend is met een werkorganisatie die in staat is vroegtijdig fouten te signaleren, te
herstellen en te communiceren;
- Er ook aanmerkelijke verbeter¡ngen bereikt kunnen worden door een cultuur van integrale
benadering van vragen en opgaven, ook in samenwerking met de externe omgeving zodat de
provincie gezaghebbend leiding kan geven aan deze opgaven;
- Er in maart 20L9 nieuwe leden van Provinciale Staten zullen worden gekozen;
- De huidige leden van Provinciale Staten willen dat de lessen die geleerd kunnen worden uit de
dossiers Dolderseweg en Uithoflijn goed worden overgedragen aan de nieuwe Staten;
Besluiten:
ln de maand januari 20L9 een studiedag te beleggen, samen met het college en ambtenaren
Om de leerpunten zo helder mogelijk te
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benoemen;
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vergadering van de huidige
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Ze mee te geven aan de nieuwe Staten.
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