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1.54 CU Nelly de Haan BEM Zomernota 24 10 - Algemene vraag 3.4.5 Onrechtmatigheden subsidies - Dank voor de transparantie, wel reden tot zorg. 

Is hieruit af te leiden dat  de risicobeheersing - de 1e en 2e Line of Defence nog niet 
systematisch en systemisch op gewenst nivo is? Welke (extra) maatregelen worden ?

Begin november ontvangt u van ons een Statenbrief waarin u wordt geïnformeerd over de betreffende 
zorgen, de materiële omvang daarvan, de achterliggende verklaringen en de reeds ingezette en 
voorgenomen maatregelen. Dit duurt iets langer omdat wij onze huidige constateringen graag eerst 
bespreken met PWC tijdens de interimcontrole. Je kunt ook stellen dat deze constateringen juist een 
teken zijn van onze verstevigde interne controle. We onderzoeken 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 voortgaangde uitgaven binnen een 
contract een grenswaarde bereikt zijn. We kijken ook verscherpt naar de rechtmatigheid van 
aangegane samenwerkingsovereenkomsten; ook die tussen verschillende overheden onderling. 
Vanzelfsprekend nemen we lessen uit ons onderzoek mee bij het aangaan van nieuwe contracten en 
verplichtingen. 

1.55 CU Nelly de Haan BEM Zomernota 10 - Algemene vraag Er wordt budget afgeroomd bij Utrecht Lab. Zou in het kader van NOW en de 
wijze waarop de organisatie in z'n geheel daarnaar toe moet bewegen, 
juist niet een handhaving/overheveling naar 2022 ook uitlegbaar zijn? 
Andere provincies investeren juist op dit punt in NOW-teams en innovatie-teams.

Het is niet toegestaan om structurele budgetten zoals Utrecht Lab over te hevelen naar 2022. Ook is er 
budget beschikbaar bij het NOW om het aanjagen van omgevingsgericht werken binnen de organisatie 
te financieren. Als daarbij blijkt dat er structurele aanpassingen nodig zijn om meer omgevingsgericht te 
werken en als daar financieringsvragen bij horen, dan worden deze ter zijner tijd aan uw Staten 
voorgelegd. 

1.113 PvdA Krijgsman BEM Zomernota 14 10 - Algemene vraag De kapitaallasten zijn nog niet verwerkt om administratief technische redenen. Is dit 
probleem 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. 

2.1 JA21 Ted Dinklo BEM Zomernota 51 7 - Cultuur & Erfgoed Een klein deel van de 27 festivals gaat niet door. Kunt u aangeven welke dat zijn? En 
welke festivals hebben al plaatsgevonden? En betekent dit dat de andere festivals 
allemaal gepland staan voor het najaar?

In totaal zijn 6 van de 27 festivals die wij vanuit ons festivalbeleid ondersteunen dit jaar niet 
doorgegaan. Dit zijn Amersfoort Fotostad,  Café Theater Festival, Havikconcert, Liszt Concours, Nacht 
van de Literatuur Amersfoort en Straattheaterfestival Woerden. De overige 21 festivals hebben wel 
plaatsgevonden of gaan plaatsvinden. 5 festivals hebben hun editie verplaatst van het voorjaar naar het 
najaar

2.2 JA21 Ted Dinklo BEM Zomernota 51 7 - Cultuur & Erfgoed in de begroting van 2021 staat dat 75% van de basisscholen meedoet aan het 
kunstmenu en 56% van de basisscholen bereikt wordt door kunscentraal. Omdat hier 
geen opmerking over is gemaakt in de zomernota, mag mijn fractie ervanuit gaan dat 
deze percentages nog steeds gehaald gaan worden? 

Dat klopt inderdaad. Uiteraard heeft de lockdown ervoor gezorgd dat de geplande activiteiten niet 
allemaal door konden gaan. Voor een deel zijn deze opnieuw ingepland, toen dat weer mogelijk was. 
Daarnaast is ingezet op een alternatief digitaal programma (Creatief Digitaal), dit is een platform met 
creatieve opdrachten, waar leerlingen van groep 1-8 zelfstandig mee aan de slag kunnen. De 
Kunstmenu- en Cultuurprogrammaprojecten werden zo in een online jasje gegoten. Ook organiseerde 
Kunst Centraal livestreams. Het digitale alternatief is enthousiast door de scholen ontvangen en heeft 
niet geleid tot een kleiner bereik. Inmiddels kunnen alle geplande activiteiten weer live plaatsvinden.

2.7 CDA Tineke Koelewijn BEM Zomernota 1 - Ruimtelijke ontwikkeling 1. Op pagina 26 van de Zomernota 2021 lezen we: “De evaluatie en kaderstelling voor 
het Provinciaal Programma Wonen en Werken schuift door naar 2022. De vaststelling 
van het provinciaal Programma Wonen en Werken vindt wel in 2021 plaats. Het 
traject naar vaststelling kostte echter meer tijd dan eerder voorzien. Is het mogelijk om 
de vaststelling van het provinciaal Programma Wonen en Werken uit te stellen na de 
evaluatie en kaderstelling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kunnen we dit alsnog 
organiseren?

Het Provinciaal Programma Wonen en werken 2021 is op 5 oktober 2021 door GS vastgesteld en staat 
op de agenda van de statencommissie RGW op 24 november a.s.. De zinnen in de Zomernota 2021 
hebben betrekking op de volgende cyclus van regionale programmering, die zal eindigen met een 
geactualiseerd provinciaal programma. Voor de volgende cyclus wordt eerst de zojuist afgeronde cyclus 
geëvalueerd, en de leerpunten die daaruit voortvloeien worden benut bij de volgende cyclus en de 
kaderstelling door PS. In de statenbrief Provinciaal Programma Wonen en werken 2021 is opgenomen 
dat PS - voorafgaand aan de vergadering van de statencommissie RGW op 24 november – nog een 
memo met nadere informatie ontvangen over aanpak en planning van de evaluatie. 

2.8 CDA Tineke Koelewijn BEM Zomernota 1 - Ruimtelijke ontwikkeling 2. Op pagina 27 van de Zomernota 2021 lezen we: “Met name wordt er een groot 
beroep gedaan op de flexpoolmiddelen om extra capaciteit in te kunnen zetten voor 
woningbouwprojecten. In het meest positieve scenario verwachten we in 2021 meer 
uit te geven dan begroot, met name door het grote beroep op flexpoolmiddelen en 
financiële ondersteuning van gebiedsontwikkelingsprojecten. Aan het einde 2021 
kunnen we in de slotwijziging aangeven wat de uiteindelijke prognose zal zijn voor 
2021. Bij een daadwerkelijk tekort zal door middel van een kasritmewijziging 
programmabudget van 2024 naar voren gehaald worden”. Wat moet worden verstaan 
onder “financiële ondersteuning van gebiedsontwikkelingsprojecten”?. Om welke 
projecten gaat het hierbij? Wat was de huidige stand van zaken ultimo september 
2021? Waarom stelt u een kasritmewijziging voor? Waarom heeft u dit niet 
meegenomen in de begroting 2022?

Door een hoger percentage betaalbare woningen is het vaak moeilijker om een sluitende businesscase 
te krijgen voor een gemeente. Om deze projecten toch te kunnen realiseren geeft de provincie een 
bijdrage aan gemeenten in het "publieke tekort". Deze bijdrage is o.a. voor aanleg van 
gebiedsinfrastructuur, saneringskosten of verwerving/uitkopen van bedrijven, aanwezigheid van 
hindercirkels (denk aan geluid, veiligheid, etc.) of het ontwikkelen van maatschappelijke voorzieningen. 
 
De bij de zomernota verwachte overschrijding van het budget blijkt bij het naderen van de slotwijziging 
(in december in PS) niet aan de orde. We verwachten een onderbesteding. Veel projecten zijn onder 
handen maar hebben een langere doorlooptijd dan verwacht. 
 
In de begroting zijn de verwachte jaarlijkse uitgaven per jaarschijf opgenomen. Door de aard van de 
projecten die meerjarig en moeilijk te plannen zijn (o.a. omdat wij meestal niet zelf aan het stuur zitten), 
stellen wij steeds in de loop van het jaar de jaarschijf bij. Voor deze overloop van budgetten 
(egalisering) hebben we de reserve Wonen/Binnenstedelijke Ontwikkeling in het leven geroepen.

2.122 SGP Van den Dikkenberg BEM Zomernota 54 8 - Economie Besluitvorming over de toekomst van de RMN zou in de eerste helft van 2021 plaats 
vinden. We hebben nog steeds niks gezien in Q3. Wanneer kunnen we hierin weer 
een stap verwachten?

In de Statenbrief van 28 september 2021, 2021BEM183 bent u geïnformeerd over de vertraging in de 
besluitvorming. Ook op eerdere momenten in het afgelopen half jaar zijn de deelnemers, middels de 
raads- en statenklankbordgroep, geïnformeerd over de vertraging.
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2.123 SGP Van den Dikkenberg BEM Zomernota 64 10 - Algemene vraag Bij de voorjaarsrapportage is een tijdelijke versterking van het subsidieloket (3 fte) 

toegekend. Zijn deze medewerkers al geworven en hoe loopt dit nu? Is dit genoeg of 
is er meer versterking nodig? Wanneer is het subsidieloket weer op gewenste sterkte?

De extra 3 FTE medewerkers zijn gestart en de monitoring van het proces is ingericht. Afgelopen 
september is geconstateerd dat extra inhuur nodig is om de grote toestroom aan aanvragen tijdig te 
kunnen afhandelen. In oktober zijn 2 FTE nieuwe medewerkers gestart. 
Tegelijkertijd is de monitoring verstrekt en zijn diverse procesoptimalisaties in gang gezet. Met 
ondersteuning van BV beter zal het subsidiesysteem gedigitaliseerd worden. Tenslotte zullen er stappen 
gezet worden naar een toekomst bestendig subsidieteam, met de benodigde flexibiliteit om fluctuaties 
van de aanvragen op te kunnen vangen. 

2.124 SGP Van den Dikkenberg BEM Zomernota 70 10 - Algemene vraag Er blijkt nog een restantbedrag in de ICT-reserve te zitten die bij de begroting van 
vorig jaar is opgeheven. Hoe kan er nog geld zitten in een opgeheven reserve?

In het Statenvoorstel bij de Begroting 2021 is besloten om die bestemmingsreserve op te heffen. Dat 
wordt administratief verwerkt in het begrotingsjaar waar de Begroting betrekking op heeft = 2021. Op 
voorhand is een inschatting gemaakt welk bedrag er uit die reserve zou vrijvallen. Dat blijkt meer te zijn 
dan vooraf gedacht, omdat enkele projecten pas later gaan starten (en er daarmee dus nog geen 
bestedingen hebben plaatsgevonden die vanuit de middelen uit de reserve gedekt moeten worden). 


