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Amendement beter begroten

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2021, ter bespreking van de 

jaarstukken 2020 (2021PS08)

Constaterende dat:

- Bij het opmaken van jaarstukken bleek dat ca. € 15 miljoen aan subsidies op onrechtmatige 

wijze in de begroting waren opgenomen;

- Het College voorstelt om deze fout bij de jaarrekening te herstellen.

Overwegende dat:

- De VVD bij de behandeling van de begroting 2020 technische vragen heeft gesteld over de 

juistheid van de verwerking van subsidiebedragen;

- Het College hierop, ten onrechte zoals nu blijkt, antwoordde dat deze juist in de begroting 

verwerkt waren;

- Deze ernstige begrotingsfout niet door het College actief gemeld is maar slechts door 

aanhoudende vragen van Statenleden boven water is gekomen;

- € 15 miljoen correspondeert met bijna 3% van het begrotingstotaal van de provincie in 2020;

- Met een afwijking van 3% op de jaarrekening de accountant een afkeurende 

controleverklaring moet verstrekken;

- Provinciale Staten geen genoegen zouden nemen met fouten van die omvang in de 

jaarrekening en dit ook niet zouden moeten doen bij fouten van deze omvang in de 

begroting;

- Provinciale Staten moeten kunnen vertrouwen op een begroting die voldoet aan alle 

Europese, landelijke en provinciale wet- en regelgeving.

Voorts overwegende dat:

- Investeren in kwaliteit aan de voorkant effectiever en efficiënter is dan repareren aan de 

achterkant.

Voegen een nieuw besluitpunt 15. toe: 

15. Met ingang van begrotingsjaar 2022 wordt het begrotingsproces versterkt door:

- het uitvoeren van een onafhankelijke toets op de begroting waarbij getoetst wordt of aan 

wet- en regelgeving (Europees, landelijk, provinciaal) wordt voldaan, of (beleids-)aannames 

realistisch zijn en het beleid uitvoerbaar is;

- de accountant van Provinciale Staten bij deze toets te betrekken;

- Provinciale Staten met een afzonderlijke rapportage te informeren over de uitkomsten 

waarbij tenminste wordt aangegeven hoe de controle is uitgevoerd, welke wet- en 

regelgeving is getoetst, wie de controle heeft uitgevoerd en tot welke wijzigingen de controle 

heeft geleid.
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