
Technische vragen VVD

De reserve weerstandsvermogen is matig. Welke maatregelen gaat het college treffen om dit naar 

een voldoende niveau te trekken?

Antwoord: 

Norm voor de ratio weerstandsvermogen is 1, op basis van de jaarrekening 2017 is de ratio 0,96. Op 

dit moment zijn er geen voorstellen om dit te wijzigen.

In de bijlage PUEV wordt gesteld dat er de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt. Er is ervaring 

opgedaan met nieuwe regelgeving op het gebied van externe veiligheid. De uitvoering van externe 

veiligheid is geborgd, volgens het rapport. Hoe is dit geborgd?

Volgens het stuk is voldoende goed gekwalificeerde menskracht beschikbaar om regelgeving en 

beleid uit te voeren. Dus er zijn geen achterstanden? Wat is gemiddelde doorlooptijd?

Antwoord: 

De uitvoering van externe veiligheidstaken t.b.v. gemeenten is belegd bij de omgevingsdiensten 

RUDU en OdrU. Deze geven aan dat er voldoende capaciteit is om externe veiligheidsadviezen tijdig 

op te stellen t.b.v. vergunningen en ruimtelijke plannen en visies en dat daarbij geen achterstanden 

zijn. De rapportage is ook verzonden naar de gemeenten. Vanuit de gemeenten vangen we geen 

signalen op dat er achterstanden zouden zijn. We zien dan ook geen aanleiding om bij de 

omgevingsdiensten na te vragen wat de doorlooptijden zijn.  

Verder kan worden vermeld dat Risico’s worden bijgehouden in het Risicoregister. Periodiek worden 

verbeterslagen uitgevoerd om bestaande gegevens in het Risicoregister te actualiseren. En er is een 

provinciedekkend gemeentelijk routenet dat bijgehouden wordt. 

Duurzaamheid jaarverslag

“Fietsen Er zijn geen concrete duurzaamheidsdoelen/projecten in het Realisatieplan Fiets. Daarom is 

er ook geen aparte verantwoording voor duurzaamheid. Anderzijds draagt het plan volledig bij aan 

de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie. De voortgangsrapportage van het Realisatieplan 

Fiets vindt plaats aan het einde van het jaar en ook in het provinciaal jaarverslag wordt 

gerapporteerd over voortgang het plan.” Inmiddels is het 2019, kan het college een stuk concreter 

aangeven hoe besteding van financiën kunnen worden verantwoordt met betrekking tot realisatie 

van beoogde verduurzaming?

Antwoord: 

In de jaarrekening 2017 op pagina 67 treft u de verantwoording van de besteding van middelen voor 

het realisatieplan fiets aan

Betreft het door de accountant genoemde redressplan, wanneer gaat het college besluiten over het  

werven  en aantrekken van eigen mensen om  de kwaliteit van de financiële  functie  te  versterken  

en om  het  in te zetten  verbeterproces  te kunnen  realiseren?

Antwoord : 

Hierover heeft GS u Statenbrief 2019BEM82 gestuurd.

Hoe kijkt het college aan tegen de budgetoverschrijding van EY bij de controle van 2017,   mede in de 



context van het aanbestedingsrecht?

Antwoord: 

De hogere accountantskosten zijn door de accountant beoordeeld bij de controle van de 

aanbestedingen.  EY heeft aangegeven dat de kansen van een aanbesteding van deze controle niet 

kansrijk zijn.

Pagina 35 betreft inzicht in onderlinge  transacties  tussen BRU  en PU:  EY heeft  de balansposities 

alsmede de transacties in  de  exploitatie gecontroleerd.  De  onderlinge  transacties zijn  –deels  als  

gevolg  van een  door EY  voorgestelde  correctieboeking  –geëlimineerd. Kan het college een 

vooruitblik geven wat het financiële resultaat is na het  sluiten van het BRU hek in 2020?

Antwoord :

 in de najaarsrapportage 2019 zal inzicht worden gegeven in de stand van zaken met betrekking tot 

de transitieafspraken BRU 2015-2019. In de jaarrekening 2019 zal inzicht worden gegeven in de 

eindverantwoording. 


