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2020AC40 
VERSLAG van de vergadering van de Financiële Audit Commissie van 15 juli 2020 (via Microsoft Teams) 
 
Voorzitter: 
Drs. E.H.R. Dinklo;  
 
Aanwezig: 
Drs. R. Strijk (gedeputeerde), R.G.J. Dercksen (PVV), ing. L.C. van den Dikkenberg/F. Hazeleger (SGP), M.J. 
de Droog, MSc. RA (D66), M.E.J. Eggermont (SP), mr. N.M. Groen MA (GroenLinks),W.M.M. Hoek (50PLUS), 
V.C. Janssen/mr. B.M.H. de Brey MBA (VVD), H.J. Keller/W. van der Steeg (PvdD), M. Lejeune-Koster (PvdA), 
drs. J.H. van Oort (ChristenUnie), J.C. van Wijk (FvD) en W. Wijntjes (CDA);  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: 
Dr. R. Poort (griffier) en G. van Weerd (verslag). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. OPENING 
De voorzitter opent deze digitale vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder  accountant 
mevrouw Koedijk en gedeputeerde Strijk. 
Vandaag, 15 juli, vindt de PS vergadering plaats en zouden de jaarrekeningen 2018 en 2019 moeten worden 
vastgesteld, maar de accountant heeft de stukken nog niet vrijgegeven. Het fractievoorzittersconvent heeft 
hierover inmiddels ook gesproken.  
 
Op verzoek van de voorzitter geeft mevrouw Koedijk een toelichting op de actuele stand van zaken in het 
controleproces.  
Mevrouw Koedijk licht toe dat na de bijzondere en intensieve reis, die PWC samen met de provincie Utrecht 
in dit jaarrekeningenproces maken, de eindbestemming bijna bereikt is. Helaas moet zij constateren dat er 
op het laatst toch nog wat vertraging is opgelopen, waardoor zij nu nog niet met een conclusie naar buiten 
kan komen. Het werk bevindt zich in de afrondende fase en er wordt stug doorgewerkt totdat het klaar is. 
Kwaliteit blijft voor de accountant op één staan. Zij kan ook nog niet aangeven wanneer de stukken wél 
kunnen worden gepresenteerd. Zij geeft haar team de ruimte om professioneel kritisch te blijven en het 
controleproces tot een goed einde te brengen.   
 
Gedeputeerde Strijk licht toe dat de accountant geen garantie kan geven of het nog vandaag lukt de con-
troleverklaring af te geven, maar dat wordt ook niet uitgesloten. Met het “stug doorwerken” hebben GS 
nog steeds de hoop dat dit in de loop van de dag toch nog gaat lukken. 
GS stellen voor de jaarstukken op de agenda van PS naar achteren te plaatsen, dus naar het einde van de 
dag, begin van de avond. GS zullen PS uiterlijk om 14.00 uur de definitieve jaarstukken doen toekomen, 
vergezeld van een herzien statenvoorstel waarin de wijzigingen in het rood zijn aangegeven. De bijlagen 
zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 23 juni jl. 
Hij hoopt dat de controleverklaring vanmiddag kan worden toegevoegd, zodat PS de jaarrekeningen van-
avond kunnen vaststellen.   
De veronderstelling is nu dat het jaarrekeningresultaat 2018 uitkomt op € 4.8 miljoen in plaats van € 5.0 
miljoen, terwijl het resultaat over 2019 uitkomt op € 33.1 miljoen in plaats van € 33.2 miljoen. In totaal 
betekent dat € 3 ton minder resultaat over genoemde 2 jaren.  
Het statenvoorstel bevat voorts een erratum en het expliciete besluit tot afboeking van de onzekerheid van 
een post met betrekking tot de Uithoflijn, o.a. naar aanleiding van eerdere verzoeken van de VVD. 
 
De voorzitter hoorde zojuist dat de accountant niet kan toezeggen dat de accountantsverklaring vandaag 
nog wordt afgegeven. Wel zullen GS vandaag rond 14.00 uur de definitieve stukken en het definitieve sta-
tenvoorstel aan PS voorleggen. 
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Er zijn voor de bespreking in PS twee varianten mogelijk: 

• De jaarstukken kunnen worden besproken, zonder accountantsverklaring. PS kunnen de jaarreke-
ningen goed- of afkeuren, onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring. De 
jaarstukken worden in deze variant pas definitief, wanneer er een goedkeurende accountantsver-
klaring wordt afgegeven.   

• De andere variant is dat de jaarstukken uitsluitend worden besproken wanneer de accountantsver-
klaring is afgegeven, en er dus een complete set stukken is. 

 
De heer Eggermont vraagt naar de status van deze vergadering, omdat een aantal stukken nog het predicaat 
‘geheim’ heeft,  terwijl de statenbrief wel openbaar is.  
 
De voorzitter antwoordt dat wat nu geheim is, tot nader orde ook geheim blijft. Uit geheime stukken mag 
niet worden geciteerd en deze kunnen niet bij de discussie worden betrokken. 
Hij stelt voor eerst met elkaar over het verdere proces te spreken, met name over de twee varianten die hij 
zojuist noemde. 
 
Mevrouw Groen kan op dit moment nog geen voorkeur tussen de varianten uitspreken.  
 
De heer Janssen spreekt van een lastig dilemma. Er gebeurt nu wat hij maandagavond al vreesde: het elas-
tiek wordt steeds verder opgerekt om te trachten de finish te bereiken. Hij stelt voor dat de FAC zich gaat 
beraden over de vraag waar de ondergrens ligt, en wat er in dit proces nog haalbaar, reëel en acceptabel 
is.  
Zijn eerste reactie is dat alle stukken vanavond in PS kunnen worden besproken, onder de voorwaarde dat 
er om 17.00 uur een accountantsverklaring is uitgebracht. Zo niet, dan moet er om 17.00 uur een nieuw 
besluit worden genomen. Overigens wil hij dit eerst nog met zijn fractie afstemmen.   
 
De heer Van Wijk sluit zich aan bij de reactie van de VVD. Het is jammer dat alle stukken nog niet beschik-
baar zijn, zodat de FAC in deze vergadering uitsluitend over het proces kan spreken. Dat betekent dat ook 
het accountantsverslag in de PS vergadering moet worden besproken, zonder voorbespreking in de FAC. 
Dat is jammer. Hij weet niet of er een uitloopmogelijkheid is voor een FAC bespreking, voorafgaand aan PS. 
 
De voorzitter geeft aan dat er eventueel ook nog een uitloop is naar 16 juli, hoewel hij daar wat huiverig 
voor is.  
 
De heer Wijntjes is voorstander van behandeling in PS, mits alle stukken beschikbaar zijn. In PS moeten er 
geen discussies op basis van concepten worden gevoerd. Een uitloop naar morgenavond (reservedatum PS 
vergadering) is voor hem acceptabel. Het is hem veel waard wanneer de jaarstukken 2018 en 2019 nog voor 
het zomerreces worden afgehandeld. 
Overigens moet ook hij dit punt nog met zijn fractie afstemmen.  
 
De heer De Droog sluit zich daarbij aan. Hij kan zich vinden in het voorstel van de VVD dat bespreking van 
de complete set stukken mogelijk is, wanneer deze uiterlijk om 17.00 uur worden aangeleverd. Is dat niet 
het geval, dan is een uitloop naar morgenavond voor D66 acceptabel. Hij weet niet of met BZK is afgestemd 
hoe er wordt gehandeld, wanneer de deadline van 15 juli wordt niet gehaald.  
 
Mevrouw Lejeune is eveneens van mening dat behandeling in PS pas mogelijk is, wanneer alle stukken 
beschikbaar zijn, dus ook de accountantsverklaring.  Eind van deze middag moet worden bekeken of dat, 
gegeven de actuele stand van zaken, vanavond al dan niet mogelijk is. Ook de PvdA vindt een eventuele 
uitloop naar behandeling in de PS vergadering van morgen bespreekbaar.  
Zij vindt dat de heer Janssen een belangrijk punt heeft aangestipt, nl. dat de grenzen en termijnen steeds 
meer worden opgeschoven en de druk steeds groter wordt. De grens voor haar is: pas behandelen in PS 
wanneer de hele set aan informatie over de jaarrekeningen beschikbaar is.  
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De heer Van Oort laat weten dat de ChristenUnie voorstander is van behandeling, ook indien de accoun-
tantsverklaring nog niet beschikbaar is. Hij heeft de indruk dat de FAC nu met een papieren werkelijkheid 
aan de gang is. Er is verslaglegging gemaakt van de politieke gebeurtenissen in 2018 en 2019 en ongetwij-
feld zal daar, door de controle van de accountant, nog iets aan gaan veranderen, maar dat verandert niets 
aan het totaal van de bankrekening van de provincie Utrecht. De ChristenUnie wil de vaart in dit proces 
houden. 
 
De heer Dercksen wil de stukken eveneens pas behandelen wanneer deze compleet zijn aangeleverd. Hij 
vraagt de accountant of de posten, die nu nog onder handen zijn, boven de tolerantiegrens uit kunnen 
komen, omdat de accountant nu nog niet kan aangeven dat er een goedkeurende verklaring zal volgen.  
 
Mevrouw Keller herinnert zich in het verleden een nachtelijke PS vergadering waarin op het allerlaatste 
moment een accountantsverklaring binnen kwam. Zij wil daar geen herhaling van meemaken. De PvdD wil 
alle complete stukken behandelen, met een deadline van aanlevering tot 17.00 uur. 
 
De heer Eggermont vindt behandeling van de stukken, onder voorbehoud van een goedkeurende accoun-
tantsverklaring, in de PS vergadering van hedenavond acceptabel. Hij sluit zich aan bij de vraag van de heer 
Dercksen.  
 
De heer V.d. Dikkenberg is voorstander van behandeling van een totaal pakket, inclusief de accountants-
verklaringen. Inderdaad is het goed de deadline vandaag op 17.00 uur vast te stellen. Mocht de PS verga-
dering naar 16 juli worden uitgesteld, dan is zijn vraag wanneer de stukken uiterlijk worden aangeleverd. 
Lukt het morgen om 17.00 uur wel, indien dat vandaag niet mogelijk is?  
 
Mevrouw Hoek sluit zich aan bij de reactie van de heer V.d. Dikkenberg.  
 
Mevrouw Groen begrijpt dat de meerderheid van de fracties de jaarstukken wil behandelen, onder de voor-
waarde dat de accountantsverklaringen beschikbaar zijn. Zij vraagt een bevestiging of de jaarstukken in-
middels compleet en definitief zijn, op het moment van behandeling door PS.  
Behandeling daarvan onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring is volgens GroenLinks wel mo-
gelijk. PS hebben inmiddels al heel veel informatie over de jaarrekeningen ontvangen en daar zal heel wei-
nig aan veranderen. 
Voorkomen moet worden dat vaststelling van de jaarrekeningen over de zomer heen wordt getild: daar zit 
niemand op te wachten.  
Behandeling van de stukken in een PS vergadering van morgenavond is voor haar geen optie.   
 
Mevrouw Lejeune vraagt zich af waarom behandeling op 16 juli voor mevrouw Groen geen optie is: dat was 
een reservedatum, als uitloop van de PS vergadering van 15 juli. 
 
De voorzitter memoreert dat gedeputeerde Strijk in de vorige FAC vergadering aangaf dat vaststelling van 
de jaarstukken op 16 juli in plaats van 15 juli bij BZK waarschijnlijk niet op problemen zal stuiten.  
 
Gedeputeerde Strijk deelt mede dat hij hedenochtend heeft gebeld met de DG van BZK. Vaststelling van de 
jaarrekeningen 2018 en 2019 een dag later is voor BZK geen probleem.  
 
De voorzitter constateert dat de meerderheid van de FAC wil dat alle stukken voor 17.00 uur beschikbaar 
zijn, alvorens deze vanavond in de PS vergadering te bespreken. Lukt dat niet, dan zal vanavond worden 
besproken hoe het proces verder vorm moet krijgen.  
 
Mevrouw Koedijk zei zojuist niet voor niets dat zij geen uitspraak gaat doen wanneer haar stukken beschik-
baar komen. In antwoord op de vraag van de heer Dercksen laat zij weten dat er in het controleproces 
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steeds weer nieuwe dingen op poppen die aandacht vragen. Dat is de reden waarom er nog een aantal 
testen gaande is en dat kan mogelijk voor wat extra werk zorgen. Zij weet dat nog niet. Zij wil op voorhand 
niet toezeggen dat 17.00 uur voor haar haalbaar is. Dan geeft zij zichzelf niet de ruimte om de noodzakelijke 
kwaliteit te bieden. Zij doet wat er moet worden gedaan, samen met haar team, en in nauwe samenwerking 
met de provinciale organisatie. Zij hoopt dat PS het de accountant ook gunt om kwaliteit te leveren.  
 
Terugkomend op een eerdere opmerking van de heer Eggermont, laat de voorzitter weten dat, zodra alle 
jaarstukken beschikbaar zijn, de geheimhouding wordt opgeheven en daarover in de openbaarheid kan 
worden gesproken. 
 
De heer V.d. Dikkenberg wil nu al afspreken hoe het proces verder moet lopen, wanneer de complete set 
stukken vandaag niet om 17.00 uur beschikbaar is. Wat hem betreft kan behandeling naar morgenavond 
worden verschoven, maar dan moeten de stukken morgen wel voor 17.00 uur zijn aangeleverd. Zo niet, 
dan moet de vaststelling van de jaarrekeningen maar over de zomer heen worden getild.  
 
De heer Janssen vindt het riskant om nu al in scenario’s te gaan denken. Het hangt ervan af wat de accoun-
tant vandaag rond 17.00 uur laat weten. Wellicht laat zij weten dat de accountants-verklaring later van-
avond beschikbaar komt, maar het kan ook zijn dat de situatie zo onzeker blijft als het nu is. Dat zijn ver-
schillende scenario’s en daar wil hij niet op vooruit lopen. 
Richting mevrouw Koedijk laat hij weten dat het beslist niet de bedoeling van PS is om de accountant onder 
druk te zetten, om maar de deadline van 17.00 uur te kunnen halen. Daarvan is geen sprake.   
 
Mevrouw Groen begrijpt dat de jaarstukken vandaag definitief door GS naar PS worden doorgestuurd, eer-
der dan 17.00 uur. Dat is de grote bulk van de informatie en dat kan vervolgens door PS worden besproken. 
Ook het conceptaccountantsverslag is al voor een deel doorgenomen.  Er wordt dus alleen nog maar ge-
wacht op de accountantsverklaring, eventueel morgen. 
 
De heer Eggermont sluit zich aan bij GroenLinks. Hij vindt het logisch dat een accountant meer onzekerheid 
schetst, dan er werkelijk aan de hand is. Hij meent dat behandeling van de jaarstukken in PS heel goed 
mogelijk is. Overigens geldt voor hem ook dat hij op zo’n korte termijn morgen geen vrij van het werk kan 
krijgen.    
 
De heer Van Wijk wil graag als FAC vandaag om 17.00 met elkaar afspreken om te vernemen of de accoun-
tant op dat moment wel een planning kan afgeven, zodat duidelijk is wanneer de stukken compleet zullen 
zijn. Alleen maar afwachten en daarop anticiperen vindt hij niet goed.  
 
De heer Wijntjes sluit aan bij de heer V.d. Dikkenberg. 16 juli is een reserveavond voor de PS vergadering, 
en die is lang geleden vastgesteld. Het vaststellingsbesluit van de rekeningen is alleen mogelijk wanneer er 
ook een accountantsverklaring is afgegeven. Het is natuurlijk mogelijk om alleen maar over de concept 
jaarrekeningen te discussiëren, maar daarna is er wederom een vergadering nodig om tot vaststelling te 
komen. Dat is dubbel werk en daar is hij geen voorstander van.  
 
De heer Van Oort laat weten dat de ChristenUnie zich wel kan vinden in de optie om behandeling naar 
morgen uit te stellen, met daarbij de suggestie om eerder te beginnen om te voorkomen dat het nachtwerk 
wordt.  
 
De heer Janssen sluit zich aan bij de inbreng van de heer Wijntjes. Vaststelling kan niet plaatsvinden, wan-
neer er geen accountantsstukken liggen. Twee keer discussie voeren is niet efficiënt. De commissie heeft al 
inhoudelijk uitgebreid stukken besproken en deze bevatten geen zware politieke punten. Het gaat dus om 
een afrondend debat, gevolgd door het vaststellingsbesluit.  
Hij stelt voor af te wachten wanneer de stukken beschikbaar komen en dan de jaarstukken in één ronde 
afhandelen.  
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Gehoord de fracties, constateert de voorzitter het volgende: 
De jaarstukken zullen vandaag niet in PS worden behandeld, wanneer alle stukken om 17.00 uur nog niet 
beschikbaar zijn, zo luidt het advies van deze FAC. 
Wordt de behandeling naar morgen uitgesteld, dan moet de complete set stukken morgen voor 17.00 uur 
zijn aangeleverd.  
 
Mochten de stukken vandaag om 17.00 uur niet beschikbaar zijn, dan zal (op voorstel van de VVD) de FAC 
vergadering vandaag om 17.00 uur worden voortgezet, met de input van de accountant over de verdere 
planning.  
 
Gedeputeerde Strijk dankt de FAC voor zijn constructieve  en meedenkende houding. Hij bevestigt dat PS 
vandaag hoe dan ook de jaarstukken 2018 en 2019 met een nieuw statenvoorstel van GS zullen ontvangen. 
Onzeker is of de stukken van de accountant vandaag nog beschikbaar komen, immers, de accountant be-
paalt haar eigen kwaliteit van de stukken. 
 
De heer V.d. Dikkenberg begreep dat de accountant nog aan het testen is. Levert dat geen wijzigingen meer 
op voor de jaarrekeningen, naar aanleiding van de bevindingen van de accountant? 
 
Gedeputeerde Strijk antwoordt dat de bevindingen van de accountant wellicht de jaarrekeningen kunnen 
raken, maar GS zijn van oordeel dat de jaarrekeningen 2018 en 2019 definitief zijn vast te stellen.  
 
Op voorstel van de heer Janssen wordt deze vergadering geschorst en vanavond weer heropend.  
 
SCHORSING 
 
De voorzitter heropent rond 18.30 uur de vergadering van de FAC. 
Hij constateert dat PS vandaag de jaarstukken van GS heeft ontvangen maar de accountantsverklaring is 
nog niet binnen gekomen. Hij vraagt of mevrouw Koedijk kan toelichten wat de actuele situatie is.  
 
Mevrouw Koedijk deelt mede dat haar team sinds vanmorgen enorm is opgeschoten en het auditproces 
bevindt zich nu in de laatste fase. Wel zijn er nog enkele belangrijke vragen die beantwoord moeten worden 
en dat kan mogelijk additioneel werk opleveren. Vanwege dat feit kan zij ook nu nog geen garanties afge-
ven, immers, kwaliteit blijft boven aan staan. Blij was zij met de opmerking die de heer Janssen daarover 
vanmorgen maakte: dat heeft haar gesteund.  
 
De voorzitter vraagt of de accountant kan toezeggen wanneer er een accountantsverklaring wordt afgege-
ven. 
Mevrouw Koedijk antwoordt dat zij daarover niets kan zeggen. Zij wil geen druk op het team uitoefenen. 
Kwaliteit staat op nummer 1 en wanneer er druk op het team wordt gelegd, worden er misschien fouten 
gemaakt. Dat moet worden voorkomen.  
 
De voorzitter stelt voor als FAC, morgen tussen 18.00 en 19.00 uur, de accountantsverklaring door te ne-
men. Dat betekent dat de accountantsverklaring er morgen uiterlijk om 16.00 uur moet zijn. Zo niet, dan 
stelt hij voor de jaarrekeningen niet meer voor het reces te behandelen.  
 
Mevrouw Groen gaat ervan uit dat de accountantsverklaring niet al te lang is en snel leesbaar zal zijn. Het 
is voor GroenLinks nog steeds bespreekbaar om morgen de definitieve jaarstukken te bespreken, onder 
voorbehoud van de goedkeurende verklaring van de accountant. 
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De heer Janssen laat weten dat hij morgen geen tijd heeft om stukken door te nemen. Hij zal in die zin 
zorgen voor achtervang vanuit de fractie. Op zich kan hij zich vinden in de deadline van morgen 17.00 uur 
wat betreft aanlevering van de stukken van de accountant.  
Hij vraagt de gedeputeerde of hij kan inschatten wanneer de vragen van PWC kunnen zijn beantwoord.  
Overigens wil hij ook nog zijn waardering uitspreken voor het feit dat GS het statenvoorstel op verzoek van 
de VVD hebben aangepast.  
 
De heer Van Wijk is er ook voorstander van om de complete set stukken te behandelen. Hij vraagt wat de 
situatie wordt indien er morgen geen goedkeurende verklaring wordt afgegeven, dit met het oog op BZK. 
Wat gaat er gebeuren wanneer de vaststelling van de jaarrekeningen tot september wordt uitgesteld? 
 
De heer Wijntjes wil ook alle stukken in één keer behandelen en ook hij kan zich vinden in de deadline om 
17.00 uur. Evenals mevrouw Groen, vermoedt hij dat het accountantsverslag niet veel zal wijzigen terwijl 
een accountantsverklaring snel door te lezen is.  
 
De heer De Droog begrijpt dat het in die lijn mogelijk is de jaarstukken te bespreken en vast te stellen onder 
voorbehoud goedkeurende verklaring accountant. Hij kan daar wel mee instemmen.  
 
Mevrouw Groen laat weten dat haar standpunt komt te vervallen, mocht er géén goedkeurende accoun-
tantsverklaring worden afgegeven. Dan ontstaat er een nieuwe situatie, die opnieuw door de FAC/PS moet 
worden besproken.  
 
De heer Janssen meent dat dit staatsrechtelijk niet mogelijk is. PS kunnen geen voorwaardelijke besluiten 
nemen. Opnieuw constateert hij dat getracht wordt het elastiek nog verder uit te rekken. De wet zegt dat 
jaarstukken bestaan uit jaarstukken, inclusief de verklaring, en dat deze in samenhang moeten worden 
vastgesteld. De VVD wil zich aan de wet houden en dienovereenkomstig handelen. 
 
Mevrouw Lejeune is het eens met het standpunt van de heer Janssen. De PvdA wil in één keer de beraad-
slaging doen, wanneer er morgen voor 17.00 uur een goedkeurende verklaring is afgegeven.  
Zij hoorde van de accountant dat er wellicht nog aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht. Is 
dat wel mogelijk om af te ronden voor 17.00 uur morgen?  
 
De heer Van Oort stemt in met de deadline van 17.00 uur morgen voor aanlevering van de accountantsver-
klaring. 
 
De heer Dercksen wil in dit proces niet marchanderen: de stukken kunnen alleen worden besproken als ze 
compleet zijn. De benadering van de accountant spreekt hem erg aan; zij blijft stoicijns haar werk doen en 
daar is hij blij mee.  
 
Mevrouw Keller wil morgen overgaan tot behandeling, mits alle stukken na 17.00 uur beschikbaar zijn.  
 
De heer Eggermont is er op voor om rond 19.00 uur te starten met de behandeling van de jaarstukken. De 
mogelijkheid blijft bestaan dat de accountantsverklaring later op de avond wordt aangeleverd.  
 
De heer V.d. Dikkenberg sluit zich aan bij de PvdD. 
 
De voorzitter concludeert dat de overgrote meerderheid van de FAC van oordeel is dat alle stukken voor de 
vaststelling van de jaarrekeningen om 17.00 uur uiterlijk binnen moeten zijn. Zo niet, dan zullen de jaar-
stukken niet in de PS vergadering kunnen worden vastgesteld.  
Mochten alle stukken morgen voor 17.00 zijn binnengekomen, dan zal de FAC eerst om 18.00 uur met de 
accountant spreken, gevolgd door een PS vergadering om 19.00 uur.  
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Mevrouw Koedijk komt terug op de vraag van de PvdA. Er staan nog verschillende vragen open. Afhankelijk 
van de antwoorden, moet er al dan niet additioneel werk door de accountant worden gedaan. Zij kan er 
niet op vooruitlopen of de deadline van morgen 17.00 uur kan worden gehaald.  
 
Gedeputeerde Strijk heeft nog niet met BZK doorgenomen wat het zou betekenen wanneer de jaarrekenin-
gen morgen (dus 16 juli = 1 dag uitstel) niet zouden worden vastgesteld. Spreker verwacht dat er in dat 
geval verscherpt toezicht zal zijn. GS hechten er veel waarde aan de jaarrekeningen morgen vast te stellen. 
Mocht de tijd morgen toch erg krap worden, dan gaat het bij het vaststellen van de jaarstukken vooral om 
de controleverklaring. Het accountantsverslag met aanbevelingen van de accountant kan door PS in alle 
rust ook na de zomer worden doorgenomen. BZK is niet geïnteresseerd in het accountantsverslag, maar in 
de controleverklaring.  
Zojuist kreeg hij het signaal dat de organisatie de antwoorden op alle vragen van de accountant heeft ver-
strekt. De accountant zal nu gaan toetsen of die antwoorden afdoende zijn. 
 
De heer Janssen wil de suggestie van de gedeputeerde, nl. de controleverklaring als minimale variant, niet 
overboord gooien. Als het lukt om de controleverklaring om 17.00 uur aan te leveren met het oordeel van 
de accountant, dan kan hij wel met behandeling van de jaarstukken leven. Hij begrijpt dat het op haren en 
snaren staat.  
 
De heer Eggermont wil graag nu het memo behandelen en niet morgen om 18.00 uur: dan is er minder tijd 
beschikbaar. Hij wil iets kwijt over dat memo. Overigens zullen zijn opmerkingen niet van invloed zijn op de 
accountantsverklaring. 
De voorzitter staat op het standpunt dat het memo morgen tegelijkertijd met de behandeling van de jaar-
rekeningen moet worden besproken. Hij wil dat memo niet nu los gaan behandelen.  
 
De heer Wijntjes sluit zich aan bij de reactie van de heer Janssen. Wanneer PS uitsluitend beschikken over 
de controleverklaring, dan is dat het basisstuk voor de vaststelling van de jaarrekeningen. Discussie over 
het accountantsverslag is later altijd nog mogelijk. 
 
De heer V.d. Dikkenberg vindt dat een magere variant. Hij wil met het oog op zorgvuldige besluitvorming 
vasthouden aan het totale pakket van de accountant voor vaststelling van de jaarrekeningen. 
 
Op verzoek van mevrouw Groen licht de voorzitter toe dat de door GS vastgestelde jaarrekeningen beschik-
baar zijn voor PS. Voor de vaststelling daarvan, hebben PS nog het definitieve accountantsverslag en de 
definitieve accountantsverklaring nodig. 
Het voorstel van de heer Janssen is morgen over te gaan tot bespreking en vaststelling van de jaarrekenin-
gen als de definitieve controleverklaring er om 1700 uur is. De bespreking van het accountantsverslag kan 
over het zomerreces heen getild worden. De heer Wijntjes steunde dit voorstel terwijl de SGP vasthoudt 
aan behandeling van het totale pakket.  
 
Hij constateert vervolgens dat GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie, FvD, de PVV, D66, de SP en de PvdD 
meegaan met het voorstel van de VVD (de minimale variant). 
 
Mevrouw Lejeune spreekt haar bewondering uit voor de accountant en de gedeputeerde die er nog fris en 
monter bij zitten. Beiden maken overigens aan het einde van het proces wel een cliffhanger.   
 
Gedeputeerde Strijk begrijpt dat de heer Eggermont morgen wil terugkomen op het memo van GS. Hij ver-
zoekt eventuele technische vragen zo snel mogelijk aan de griffie door te geven. Uiteraard is een gesprek 
morgen over dat memo mogelijk, wanneer het gaat om vragen met een politiek karakter.  
 
De voorzitter rondt de discussie af met het volgende advies van de FAC aan het presidium en PS: 
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De jaarrekeningen kunnen in PS worden behandeld, indien de accountantsverklaringen morgen voor 17.00 
uur worden afgegeven. Die verklaringen worden morgen tussen 18.00 en 19.00 uur door de FAC voorbe-
sproken, waarna de vaststelling van de jaarrekeningen in de daarop volgende PS vergadering kan plaatsvin-
den.      
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter vervolgens deze vergadering.  


