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Schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan
het college van GS, gesteld door
mevrouw N. de Haan-Mourik
betreffende financiële impact maatregel
Minister BZK (d.d. 28-12-2018)

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting:
Op 13-12-2018 jl. , tijdens de gecombineerde vergadering van de Financiële Audit Commissie en de commissie
Bestuur, Europa en Middelen, heeft GS de leden van Provinciale Staten geïnformeerd over de laatste stand van
zaken met betrekking tot de Jaarrekening 2017. Geconstateerd moest worden (na aanvullende vragen van de
accountant naar aanleiding van het Integis-rapport), dat de accountantscontrole Jaarrekening 2017 nog altijd
niet kan worden afgerond.
De minister van Binnenlandse Zaken ziet zich nu, vanwege verder uitstel, genoodzaakt om maatregelen te
nemen. We vernamen van GS dat vanaf 1 januari a.s. de bevoorschotting uit het Provinciefonds tijdelijk wordt
opgeschort. De wekelijkse storting van ca. 4 mln Euro voor de provincie Utrecht zal niet worden uitgekeerd
totdat er een vastgestelde Jaarrekening 2017 is.
GS gaf tijdens de vergadering aan dat 1. de provincie Utrecht voldoende reserves heeft om deze periode te
overbruggen, 2. investeringen ook niet in gevaar komen, en 3. uit de begroting blijkt dat de provincie financieel
gezond is.
De fracties van de SP, SGP, PVV, PvdD en ChristenUnie beschikken echter over onvoldoende informatie om
op voorhand, op basis van deze argumenten van GS, overtuigd en gerustgesteld te zijn.
Daarom hebben we de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is het bedrag per week (zo specifiek mogelijk omschreven, dus geen ‘ca. 4 mln’) wat vanwege de
opschorting van de bevoorschotting, wordt ingehouden?
Heeft GS een kostenanalyse gemaakt naar aanleiding van de maatregel van de minster? Zo ja, kunt u
PS die doen toekomen? Zo nee, waarom niet?
Heeft GS een risico-inschatting gemaakt naar aanleiding van de maatregel van de minister? Zo ja, kunt
u die PS doen toekomen? Zo nee, waarom niet?
Wordt de Algemene Reserve aangesproken voor het vrijmaken van middelen ten behoeve van de
verplichtingen? Zo ja, op welke wijze? Kunt u PS daarover van informatie voorzien. Zo nee, waarom
niet?
Is er, naast of in plaats van de Algemene Reserve sprake van Bestemmingsreserve(s), die
aangesproken word(t)en?

Het valt ons op, dat GS in de argumentatie geen link legt met de liquiditeitspositie van de provincie. Hoe groot
de reserves ook zijn, er zal voldoende kasgeld, geld op de bankrekening en eventueel andere beschikbare
activa moeten zijn, waarmee de provincie in staat is om aan alle lopende betalingsverplichtingen te kunnen
voldoen.
6.
Beschikt de provincie over voldoende liquide middelen om op korte termijn aan haar
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen? Kunt u PS de liquiditeitsbegroting doen toekomen?
7.
Heeft GS na het bekend worden van de maatregel van de Minister de liquiditeitsprognose, op basis
van het opschorten van de bevoorschotting, inmiddels geactualiseerd en bijgesteld?
8.
Kan GS ons informeren over de liquiditeitspositie vanuit het perspectief van 4 weken – 8 weken en 12
weken opschorting van de bevoorschotting?
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Tenslotte:
9.
Wat is de invloed van de maatregel van de Minister op de begrotingsuitgaven 2019?
10.
Wat zijn de gevolgen van de opgelegde maatregel voor de geplande begrotingsuitgaven voor 2019?
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
We zijn voornemens om de beantwoording van GS op bovenstaande vragen voor te leggen aan de accountant
en de accountant om een zienswijze te vragen. Wat onze fracties betreft, wordt zowel de beantwoording van
bovenstaande vragen, alsmede de zienswijze van de accountant (als feitelijke beoordeling van de financiële
positie, met het oog op de continuïteit van de organisatie), geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van
de Financiele Audit Commissie, 28 januari 2019 a.s.
Namens de fracties van de SP, SGP, PVV, PvdD en ChristenUnie, en hoogachtend,
N. de Haan-Mourik
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