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1.97 SGP Dikkenberg FAC Zomernota 24 10 - Algemene vraag Er zijn zorgen over de omvang van de dossiers die 

worden onderzocht m.b.t. rechtmatigheid. Kunt u ons 
iets meer inzicht geven in de aard van deze zorgen?

In onze eigen interne controle onderzoeken we met terugwerkende kracht 
de rechtmatigheid van aangegane contracten in het verleden, die nog 
vigerend zijn en waaronder in 2021 nog activiteiten plaatsvinden. Soms kan 
door de verstreken tijd en voortgaande uitgaven binnen een contract een 
grenswaarde bereikt zijn. We kijken ook verscherpt naar de rechtmatigheid 
van aangegane samenwerkingsovereenkomsten; ook die tussen 
verschillende overheden onderling. Wij bespreken de verschillende 
casussen momenteel (bij de interim controle) met PwC om tot een defintief 
oordeer te komen. Er is hierover een Statenbrief (begin november in GS) in 
voorbereiding waarin u als Staten wordt geïnformeerd over de betreffende 
zorgen, de materiële omvang daarvan, de achterliggende verklaringen en de 
reeds ingezette en voorgenomen maatregelen. Wij vonden het goed in dit 
stadium onze eerste bevindingen en ook wel zorg te delen, maar vragen u 
ook om geduld tot wij begin november een scherper beeld hebben van de 
uiteindelijke omvang van de financiële onrechtmatigheid.

Patrick van Ijzendoorn Robert Strijk

1.101 SGP Dikkenberg FAC Zomernota 37 10 - Algemene vraag Waarom wordt op de ene plek voorgesteld een 
bedrag dat in 2021 niet wordt uitgegeven vrij te laten 
vallen ten gunste van het begrotingssaldo en dit in 
2022 weer op te nemen, terwijl soms voor de route 
via een reserve wordt gekozen?

Voor verschillende beleidsdoelen geldt dat uw Staten daarvoor in het 
verleden een bestemmingsreserve heeft ingesteld. Indien de programmering 
van de besteding van de lasten die uit deze reserve worden gedekt 
vertraging oploopt, dan laten we de middelen in de reserve staan. Immers, 
het te realiseren doel (en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen) 
blijven onverkort overeind staan. In de gevallen dat er geen 
bestemmingsreserve is ingesteld, is de lijn om verschillen die ontstaan te 
laten verlopen via het begrotingssaldo.

Arjan Meerkerk Robert Strijk

2.161 PvdA Krijgsman FAC Zomernota 14 10 - Algemene vraag De kapitaallasten zijn nog niet verwerkt om 
adminsitartief technische redenen. Is dit porbleem 
inmiddels opgelost of worden er nog probelemen 
verwacht mbt de jaarrekning. 

De kapitaallasten worden vanaf juli per maand verwerkt in onze 
administratie. In aanloop naar de jaarrekening voorzien we op dit punt dus 
geen problemen. 

2.162 PvdA Krijgsman FAC Zomernota 19 10 - Algemene vraag De schade van de valwind is beraamd op 13,1 
miljoen euro, waarvan ca 6 milj nit gedekt, wat voor 
schade betreft dit? 

Het schadebedrag is afkomstig van de gemeente en is gebaseerd op 
ramingen vanuit diverse groepen getroffenen en kan dus niet exact  worden 
vastgesteld. De gemeente geeft de volgende raming van het totale tekort: 
gemeente Utr. Heuvelrug zelf 2,7 mln, particulieren in bebouwde kom 0,6 
mln, buiten bebouwde kom 2,7 mln (SBB, Utrechts Landschap, Valkenheide, 
particuliere landgoederen). Detailinformatie is niet voorhanden vanuit de 
diverse getroffen partijen over de opbouw van het geraamde schadebedrag 
– ook niet bij de gemeente. Maar als voorbeeld: de gemeente becijfert dat 
1/3 van het totale gemeentelijke schadebedrag uit opruimkosten bestaat. 
Inmiddels is de totale schade geraamd op 13,3 mln.
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