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Hieronder vindt u kort de essentie van de behandeling van de Jaarrekeningen 2018 en 2019 in de brede 
commissie BEM. 
 
In de eerste termijn geeft gedeputeerde Strijk aan blij te zijn met de waardering die PS hebben uitgesproken 
richting de ambtelijke organisatie. Beaamd wordt dat er nog ruimte voor verbetering is op het gebied van 
leesbaarheid en toegankelijkheid. Dit zal worden opgepakt bij volgende jaarstukken. Hij memoreert dat er 3 
jaarrekeningen in 10 maanden zijn geproduceerd en dat we met z’n allen uitkijken naar een gewone en 
hanteerbare cyclus; dat het goed is als we dit achter ons kunnen laten. 
Door de vele investeringen neemt de liquiditeit af en zal, aangezien nog meer investeringen op stapel staan, 
mogelijk nog verder afnemen. Hierdoor zou de liquiditeit eventueel negatief kunnen worden, hetgeen niet erg is, 
maar wel anders dan wat we gewend zijn. De solvabiliteit komt eind 2019 op € 103 miljoen uit. Op het gebied van 
Economie noemt hij als successen het onherroepelijk worden van het Inpassingsplan Kantoren, de Human 
Capital Agenda en de oprichting van de ROM. 
Gedeputeerde Bruins Slot memoreert dat een aantal zaken goed is verlopen, maar dat er achterstanden zijn 
ontstaan op het gebied van de realisatie van de NNN en de aanpak van Invasieve Exoten. 
Gedeputeerde Van Essen gaat in op de dalende trend bij het als provincie indienen van zienswijzen bij 
gemeentelijke ruimtelijke plannen. Veel inzet is gepleegd op het dossier Omgevingswet. Voor Energietransitie is 
het lastig om de ambities waar te maken. Er is een programmaplan opgesteld en nu zullen de doelen 
geconcretiseerd worden. 
De cvdK benoemt de aandacht die is gegeven aan ondermijning en is blij met de belangstelling van PS voor dit 
onderwerp. 
Gedeputeerde Schaddelee gaat in op de ontwikkelingen rond OV, de uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit, 
verkeersveiligheid en de RUD. 
 
In de 2e termijn van PS wordt op een aantal van de bovengenoemde punten nader ingegaan. Daarnaast is er 
uitgebreid gediscussieerd over het fenomeen onderbesteding en wat daaraan te doen is. In dit kader bracht de 
SGP een voorgenomen amendement in om gemeenten extra steun te verlenen op punten waar het voor de 
provincie ook een gunstig effect heeft bij het behalen van onze doelen. Dit laatste leverde veel, deels 
gereserveerde, reacties van andere fracties op. Ook willen PS nog nader met GS spreken over hoe je met 
reserves om kunt gaan. Tot slot werd gevraagd of alles rondom de Klokkenluidersregeling nu op orde is. 
 
In de 2e termijn van GS werd aangegeven dat onderbesteding een serieus punt van aandacht is. Meerdere 
oorzaken zijn te noemen; GS zullen hier verbetering in aanbrengen. PS zullen nader worden geïnformeerd over 
het Treasury Statuut. Ook is het goed om met regelmaat kritisch naar de reserves te kijken. De borging van de 
Klokkenluidersregeling is op orde. Verbeteringen op het vlak van de realisatie NNN en Invasieve Exoten zullen 
plaatsvinden. De belasting van de provinciale organisatie door het eigenaarschap van de railinfrastructuur is 
groot; met PS zal worden gesproken over de governance. 
 
 



 
 
 
 

Het concept-verslag van deze vergadering zal voorafgaand aan de PS-behandeling op 15 juli 2020 beschikbaar 
zijn. 
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