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Bijlage(n):   N.v.t. 

 
Aan Provinciale Staten, 
 
Op dinsdag 21 januari 2020 hebben Gedeputeerde Staten de volgende stukken aan uw Staten aangeboden 
‘Statenbrief Route proces controle jaarrekening 2018 en 2019’- met bijlagen. 
Hierop hebben Gedeputeerde Staten op 21 januari 2020 geheimhouding opgelegd, op grond van artikel 55 van 
de Provinciewet en artikel 10 lid 2b (“…economische of financiële belangen…”) en lid 2g (“…het voorkomen van 
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden.”) van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).  
 
Op dinsdag 28 januari 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Statenbrief ‘Investering extra capaciteit controle 
jaarrekening’ aan uw Staten aangeboden. Hierin wordt gesteld: 
“Om PS instaat te stellen om de totaalbedragen van de kosten die samenhangen met het controleren van de 
jaarrekening 2018 en 2019 te bespreken, wordt hierbij geopenbaard dat het bedrag tussen de € 1,44 en € 1,6 
miljoen zal kosten bestaat uit de volgende totaalbedragen:   
 
Kosten inhuur ondersteuning bij Provincie Utrecht        € 200.000 
Kosten EY voor 2017 en 2018     € 400.000 
Geraamde kosten PWC voor 2018 en 2019    € 840.000 tot € 1.000.000 
     ______________________________ 
 
Totale kosten jaarrekening      €1.440.000 tot € 1.600.000” 

 
 
Ingevolge artikel 25, derde lid van de Provinciewet vervalt de opgelegde geheimhouding, indien de oplegging niet 
door Provinciale Staten in hun eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd. Dit voorstel voorziet hierin. 
 
Voorgesteld wordt om te besluiten conform bijgevoegd ontwerpbesluit. 
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Besluit 
 
 
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 29 januari 2020; 
 
Besluit van 29 januari 2020 
 
Overwegende: 
 

- dat Gedeputeerde Staten op 21 januari 2020 geheimhouding hebben opgelegd aan de Staten inzake de 
Statenbrief ‘Route proces controle jaarrekening 2018 en 2019’ - met bijlagen, op grond van artikel 55 
van de Provinciewet en op grond van artikel 10 lid 2b en 2g van de WOB, 

- dat Gedeputeerde Staten op 28 januari 2020 openbaar hebben gemaakt, dat de kosten die 
samenhangen met het controleren van de jaarrekening 2018 en 2019 tussen de € 1,44 en € 1,6 miljoen 
bedragen en bestaan uit de volgende totaalbedragen: 

o Kosten inhuur ondersteuning bij Provincie Utrecht      € 200.000 
o Kosten EY voor 2017 en 2018    € 400.000 
o Geraamde kosten PWC voor 2018 en 2019  € 840.000 tot € 1.000.000 

- dat de geheimhouding, ingevolge artikel 25, derde lid van de Provinciewet vervalt, indien de oplegging 
niet door Provinciale Staten in hun eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd, 

- dat dit besluit in deze bekrachtiging voorziet. 
 
 
Gelet op de Provinciewet, de Wet openbaarheid van bestuur en het Reglement van Orde van Provinciale Staten; 
 
 
Besluiten:  
 
 

1. de door Gedeputeerde Staten op 21 januari 2020 aan de Staten opgelegde geheimhouding te 
bekrachtigen inzake de volgende, op 21 januari 2020 aangeboden stukken: 
• Statenbrief ‘Route proces controle jaarrekening 2018 en 2019’ - met bijlagen 
met uitzondering van de bedragen, zoals deze in de Statenbrief ‘Investering extra capaciteit controle 
jaarrekening’ en in bovenstaande overwegingen worden genoemd;  

2. dat de geheimhouding in acht wordt genomen, totdat Provinciale Staten deze opheffen.  
 
 
w.g. 
Voorzitter, 
 
 
 
 
Griffier, 


