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VERSLAG van de digitale vergadering van de Financiële Audit Commissie van 24 maart 2021 
 
Voorzitter: 
drs. E.H.R. Dinklo  
 
Aanwezig: 
drs. R. Strijk (gedeputeerde) 
mr. B.M.H. de Brey, MBA (VVD), R.G.J. Dercksen (PVV), drs. E.H.R. Dinklo (JA21), ing. L.C. van den Dikkenberg 
(SGP), M.J. de Droog, MSc/RA (D66), M.E.J. Eggermont (SP), drs. J. Germs (50PLUS), mr. N.M. Groen MA 
(GroenLinks), N. de Haan-Mourik (ChristenUnie), V.C. Janssen (VVD), N.A. Krijgsman (PvdA), 
J.C. van Wijk (JA21), W. Wijntjes (CDA) 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: 
drs. T.J. Dorst (griffier) en E.R. Pelgrom (Notuleerservice Nederland) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. OPENING EN ALGEMEEN 
1.1 Opening 
De voorzitter opent de digitale vergadering om 9.00 uur en heet de aanwezigen in de Statenzaal en eenieder 
die deze vergadering volgt via MS Teams welkom, in het bijzonder de accountant, mevrouw Koedijk, en de 
gedeputeerde, de heer Strijk. 
 
1.2 Vaststellen van de agenda 
Van PwC is een voortgangsrapportage ontvangen, die wordt besproken als agendapunt 2.1.b. 
 
Met deze toevoeging wordt de agenda vastgesteld.  
 
1.3 Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen.  
 
1.4 Verslag Financiële Audit Commissie d.d. 10 februari 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
1.5 Termijnagenda en lijst moties PS 9 december 2020 
De commissie neemt kennis van de termijnagenda en de lijst moties. 
 
1.6  Rondvraag  
Er zijn geen bijdragen voor de rondvraag.  
 
2. TER BESPREKING 
2.1.a. Boardletter PwC en SB Reactie College op Boardletter - in aanwezigheid van de accountant  
Mevrouw Koedijk zegt ter toelichting op de Boardletter dat na afronding van de controlewerkzaam-
heden over verslagjaar 2019 veel in gang is gezet om te komen tot verbetering van de interne be-
heersing bij de provincie. Zo werden bij de primaire processen nulmetingen gedaan en zijn verbeter-
maatregelen gedefinieerd. Deze worden nu geïmplementeerd. Medewerkers in de tweede lijn heb-
ben trainingen gevolgd en nieuwe medewerkers zijn aangenomen. Ook is een team AOIC van start 
gegaan. Dit team wordt aangestuurd vanuit de derde lijn. Ook worden risico- en fraudeanalyses uit-
gevoerd. Belangrijk is dat de verbetermaatregelen ook daadwerkelijk in processen worden ingebed. 
ICT verdient nog extra aandacht. PwC is op dit moment bezig met de jaarwerkcontroles over het jaar 
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2020. De accountant merkt dat de aanlevering ten behoeve van het jaarwerk is verbeterd en plukt 
tevens de vruchten van verbeteringen in SAP. 
 
De heer Dercksen leest in de Boardletter dat er nog belangrijke aandachtspunten zijn bij de primaire 
processen. Hij vraagt daarop een toelichting. Daarnaast is hij benieuwd naar de afwikkeling van het 
project Uithoflijn. 
 
De heer Janssen sluit zich aan bij de vraag over de primaire processen. De VVD vindt de reactie van 
GS op dat punt onvoldoende. Dat geldt ook over de reactie op opmerkingen van de accountant over 
het monitoren van de cultuurverandering. Voor beide zaken heeft de VVD eerder expliciet aandacht 
gevraagd. Ook opmerkingen over IT zijn al vaker naar voren gebracht. Spreker wil weten wanneer 
daarin concrete verbeteringen kunnen worden verwacht. Opvallend is dat extra inhoudelijke ambi-
ties bij de organisatie worden neergelegd, terwijl nu eerst belangrijk is dat de basis op orde komt. 
Aangezien dat al extra druk geeft, zijn extra ambities nu onverstandig. Tot slot wil de VVD weten of 
de Boardletter definitief is, aangezien deze nu als conceptstuk is verstrekt. In het algemeen geeft de 
inhoud van de Boardletter en de reactie daarop van GS bij de VVD reden tot bezorgdheid. 
 
De heer Van Wijk sluit zich aan bij de vragen van de heer Janssen. 
 
De heer Van den Dikkenberg valt op dat GS in de reactie aangeven dat zij actief informatie zullen ver-
trekken over alle acties en aanbevelingen uit onderzoeken van de Rekenkamer naar de Uithoflijn en 
de Dolderseweg. Dat roept de vraag op of er onderzoeken van de Rekenkamer zijn waarover niet ac-
tief gerapporteerd wordt. Het baart spreker zorgen dat GS naar aanleiding van het drielijnenmodel 
schrijven dat er nog onduidelijkheid is over de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. 
Graag ontvangt hij een overzicht van de opvolging van aanbevelingen van de Rekenkamer in de afge-
lopen jaren. De wijze waarop deze aanbevelingen worden opgevolgd zou hij jaarlijks in de FAC willen 
bespreken. 
 
Mevrouw Groen vraagt de accountant en de gedeputeerde in hoeverre zij bezorgd dan wel tevreden 
zijn over de voortgang. 
 
De heer Wijntjes is wat minder somber dan andere sprekers. Wel zou hij bij de volgende voortgangs-
rapportage over de financiële functie graag horen welke verbeteringen zijn doorgevoerd en wat ze 
concreet hebben opgeleverd. Wat betreft de gewenste cultuurverandering vraagt hij of de verhou-
dingen tussen het centrale en decentrale apparaat op orde zijn en of eenieder zijn taken en bevoegd-
heden kent. Aan de accountant vraagt hij of capaciteitsvermindering in het OV ook invloed heeft op 
de waardering van assets. Spreker zou denken dat het Rekenkameronderzoek naar de Dolderseweg 
is afgerond, maar hoort daarvan graag een bevestiging. Tot slot merkt hij op dat de coronacrisis on-
getwijfeld invloed heeft op het verbeterproces. Juist daarom geeft hij complimenten voor de voort-
gang. 
 
De heer Germs is het grotendeels met de vorige spreker eens: er is veel voortgang geboekt. OV is een 
zorgpunt, wat betreft zowel bezetting als veiligheid. Net als de heer Wijntjes zou ook de heer Germs 
bij de volgende rapportage graag grondig naar de concrete voortgang willen kijken. In aanvulling op 
de schriftelijke reactie van GS hoort hij graag een wat uitgebreidere reactie over voortgang op ICT-ge-
bied. Dat blijft een punt van zorg, terwijl IT een belangrijke pijler onder de administratieve processen 
is. 
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Mevrouw De Haan-Mourik ziet in de stukken dat veel voortgang wordt geboekt en dat veel inspan-
ning wordt geleverd. Aan het begin van de Statenperiode heeft de gedeputeerde uitgesproken dat 
een hele periode nodig zou zijn om de basis weer op orde te krijgen. Zij vraagt of de gedeputeerde 
dat nog steeds een realistische inschatting vindt. Spreekster zou net als de SGP graag inzicht hebben 
en houden wat betreft opvolging van aanbevelingen van de Rekenkamer. Zij wil weten welk effect 
corona mogelijk heeft gehad op het verbetertraject in de organisatie. Over de rechtmatigheidsver-
antwoording zou zij graag wat meer toelichting krijgen. 
 
De heer Eggermont deelt het relatieve optimisme over de voortgang. Hij vindt het belangrijk dat de 
deadline van 25 mei voor het afronden van de controle gehaald wordt, zodat de Statenleden vol-
doende tijd krijgen om zich voor te bereiden op de behandeling van de verantwoording. 
 
De heer De Droog sluit zich eveneens aan bij het optimisme van een aantal sprekers. Er is duidelijk 
verbetering zichtbaar, al is er ook nog steeds veel werk te doen. 
 
Mevrouw Koedijk merkt allereerst op dat in feite pas na de zomer van 2020 gestart is met het in gang 
zetten van verbeteringen. De Boardletter geeft de stand van zaken in december 2020 weer. PwC ziet 
dat alle opmerkingen die vorig jaar gemaakt zijn, zijn opgepakt. Implementatie zal voor een groot 
deel pas in 2021 volgen. De accountant ziet dat er veel gebeurd is in korte tijd, al is belangrijk dat 
men nu daadwerkelijk tot implementatie overgaat en extra aandacht geeft aan IT. Het project Uithof-
lijn komt terug in de jaarwerkcontrole. De organisatie geeft veel aandacht aan cultuurverandering, 
maar de accountant beveelt aan om wat dat betreft meer te meten. Daartoe kunnen gerichte vragen 
gesteld worden over hoe vaak men bepaald gedrag in de werkomgeving constateert, of welk gedrag 
men belangrijk vindt. De Boardletter is nog een concept. Na afloop van deze FAC-vergadering wordt 
deze definitief, waarna verspreiding via de griffie volgt. Capaciteitsvermindering heeft geen invloed 
op de waardering van assets voor het OV, omdat het daarbij gaat om materieel vast actief met een 
maatschappelijke functie. Bij genoemde aandachtspunten bij het primaire proces gaat het om het 
inkoopproces, het aanbestedingsproces, centraal contractmanagement en beheersing van subsidies, 
en dan met name de financiële transacties die daarmee verband houden. 
 
Gedeputeerde Strijk is tevreden over de progressie die geboekt is, al erkent hij dat nog verdere ver-
betering nodig is. Hij benadrukt dat de Boardletter een analyse is van het hele jaar 2020. GS startten 
op 1 januari 2020 met een verbetertraject voor de financiële functie, terwijl ook de jaarstukken voor 
2018 en 2019 nog op orde moesten komen en er een nieuwe accountant aantrad. Dat verklaart 
waarom in dat jaar 2020 diverse zaken nog niet op orde waren. GS verstrekken driemaandelijkse rap-
portages over het verbeterproces. De rapportage over het eerste kwartaal van 2021 zal wederom 
veel vooruitgang laten zien, ook in de primaire processen. Voor de zomer van 2021 moet het gehele 
verbeterproces zijn afgerond. Na de zomer vindt vervolgens een evaluatie plaats. Cultuurverandering 
krijgt aandacht in het verbetertraject, maar het is onterecht te denken dat cultuurverandering vol-
doende is om tot verbetering te komen. Daarnaast zijn capaciteit en kwaliteit, goede processen, dui-
delijke taken en verantwoordelijkheden, goed werkende IT-systemen en heldere structuren belang-
rijk. Op het vlak van cultuur geldt dat men elkaar moet durven aanspreken en zorgen moet durven 
aankaarten. Ook voorbeeldgedrag is van belang. De verandering op cultuurvlak moet inderdaad ge-
meten worden. De gedeputeerde zal manieren ontwikkelen om daar beter over te rapporteren. Het 
is juist dat de voortgang op IT-vlak achterloopt bij de versterking van de financiële functie. De com-
missie BEM ontvangt binnenkort een brief waarin over de IT-functie wordt gerapporteerd. Streven 
was om eind 2021 volwassenheidsniveau 3 te bereiken, maar gebleken is dat die ambitie niet haal-
baar is. Het streven is nog steeds om de gestelde IT-ambities binnen deze collegeperiode te behalen. 
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Genoemde IT-brief wordt binnenkort in de commissie BEM besproken. Overigens benadrukt de gede-
puteerde dat de ambities van GS op andere dossiers – zoals klimaatadaptatie, duurzame energie en 
circulaire economie –onverminderd groot blijven. Alle rapporten van de Rekenkamer zullen bij PS te-
recht blijven komen. De Rekenkamer rapporteert over onderzoeken altijd rechtstreeks met PS.  
 
De heer Van den Dikkenberg zou nauwkeuriger willen monitoren hoe aanbevelingen van de Rekenka-
meronderzoeken worden opgevolgd. Hij ziet daarin een taak voor de FAC. 
 
De voorzitter zal met de griffier bespreken hoe hieraan vorm gegeven kan worden. 
 
Gedeputeerde Strijk zegt dat de onduidelijkheid wat betreft de rechtmatigheidsverantwoording ver-
band houdt met het wetgevingsproces in de Tweede Kamer. Wetgeving met de noodzakelijke kaders 
hiervoor is nog niet vastgesteld. De gedeputeerde verwacht dat de deadline van 25 mei voor het jaar-
werk gehaald wordt. 
 
De heer Janssen vraagt de accountant om bij een aantal zaken die in de bespreking van vandaag aan 
bod zijn gekomen uitgebreider stil te staan in het rapport van bevindingen bij de jaarrekening. Nog-
maals spoort hij de gedeputeerde aan om meer aandacht te besteden aan cultuurverandering en 
professionalisering binnen de gehele organisatie, en niet alleen binnen Financiën. 
 
Mevrouw Groen complimenteert de gedeputeerde met het feit dat hij in korte tijd veel resultaten 
heeft behaald en tegelijkertijd aandacht houdt voor belangrijke maatschappelijke ambities. 
 
De heer Wijntjes sluit zich daarbij aan. 
 
Mevrouw Koedijk zegt dat zij in het rapport van bevindingen een korte update kan geven. Deze zal 
echter niet dezelfde diepgang hebben als de interimcontrole. De korte update zal gebaseerd zijn op 
wat PwC is tegengekomen bij de jaarrekeningcontrole, die gegevensgericht plaatsvindt. Controle van 
de IT-systemen zelf is op dit moment geen onderdeel van de werkzaamheden. 
 
2.1.b   Voortgangsrapportage 
Mevrouw Groen leest in de stukken dat de accountant extra capaciteit inzet voor de werkzaamhe-
den. GroenLinks wil weten of met deze extra kosten al rekening was gehouden. 
 
Mevrouw Koedijk zegt dat de kosten nog binnen de afgesproken bandbreedte uitkomen. De accoun-
tant gaat ervan uit dat 25 mei nog steeds een haalbare datum is. 
 
2.2  SV wijziging grensbedrag lastneming meerjarig projectsubsidies 2021  
De voorzitter constateert dat het Statenvoorstel als hamerstuk kan worden doorgeleid naar PS.  
 
2.3  Memo Nota Investeren 
De voorzitter stelt vast dat het memo een procesvoorstel bevat over actualisatie van de Nota Inves-
teren in dit jaar. Voorstel daarbij is om extra aandacht te geven aan complexe projecten. 
 
De heer De Brey merkt op dat recent de Omgevingsvisie is vastgesteld. Daar maakt de Mobiliteitsvi-
sie deel van uit. De VVD wil weten hoe dit zich verhoudt tot de Nota Investeren. De fractie vindt het 
te weinig om slechts één keer per jaar bij de programmabegroting gerichte mobiliteitsinvesteringen 
te kunnen afwegen. 
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De heer Wijntjes sluit zich daarbij aan. Lastig is wat hem betreft dat investeringen op de langere ter-
mijn die nog niet volledig zijn uitgewerkt niet in begrotingen zijn opgenomen. Hem lijkt het nuttig 
een meerjarig kader te hebben dat inzicht geeft in budgetten en kapitaalslasten op de langere ter-
mijn. 
 
De heer Van den Dikkenberg is het met de heer Wijntjes eens. In de planning bij het memo Nota In-
vesteren zijn data opgenomen. Hij wil weten of dat de data van toezending of van bespreking zijn. 
 
Gedeputeerde Strijk bedoelde in het memo data van FAC-vergaderingen op te nemen, maar ziet dat 
ze onjuist zijn. Hij zal hierop schriftelijk terugkomen. In de tweede van de drie genoemde sessies zal 
worden gesproken over de wijze waarop commissies en PS worden meegenomen in grote investe-
ringsprojecten. In bijlagen bij de begroting is een doorkijk tot 2040 opgenomen over de ontwikkeling 
van de kapitaalslasten. Daarin moeten kapitaalslasten van genomen investeringsbeslissingen gedekt 
worden, maar moeten ook plannen ‘in studie’ worden verwerkt. Waar besluitvorming leidt tot plan-
nen die niet gedekt zijn, zullen PS zich moeten uitspreken. Eind mei ontvangen PS naast de jaarreke-
ning een kwartaalrapportage, een kadernota tot 2025 en een financiële doorkijk tot 2040, inclusief 
scenario’s. 
 
De voorzitter leest in het memo dat er tijdens de derde sessie ruimte is voor een onderwerp naar 
keuze van de FAC. 
 
Mevrouw Groen stelt voor om dan te spreken over het verband tussen MIP en MOP met andere do-
cumenten. 
 
Gedeputeerde Strijk zegt dat de drie FAC-bijeenkomsten gericht zijn op de wijze waarop projecten 
georganiseerd worden en de manier waarop PS daarbij betrokken moeten worden. Hem lijkt het be-
ter om pas na de tweede sessie te bepalen over welk onderwerp de FAC nog nader wenst te spreken 
in de derde sessie. 
 
De heer Wijntjes gaat ervan uit dat bij de financiële doorkijk inclusief scenario’s ook rekening gehou-
den wordt met de afspraken met het kabinet over de Metropoolregio Utrecht en met ervaringen uit 
het verleden. 
 
De heer De Brey noemt dat in het verleden een beleidsaudit Mobiliteit is gedaan. Elementen daaruit 
kunnen zeer helpen bij het voorbereiden van de bespreeksessies. 
 
Mevrouw Groen kan zich erin vinden, gehoord hebbende de gedeputeerde, dat na de tweede sessie 
wordt gekeken of er behoefte is aan een specifiekere bespreking over MIP en MOP. 
 
De voorzitter constateert dat dit voorstel gesteund wordt en daarmee ook het memo. Er komt een 
nieuwe versie van het memo met aangepaste bespreekdata. 
 
2.4 Statenvoorstel Voorstellen voor FAC n.a.v. evaluatie  
De voorzitter zegt dat een evaluatie is uitgevoerd naar aanleiding van het proces rondom de jaarrekening 
2017. De adviezen van de evaluatie zijn uitgewerkt tot concrete voorstellen door een werkgroep, bestaande 
uit de heer Janssen, de heer Van Oort, de heer Van den Dikkenberg, mevrouw Groen en mevrouw De Haan. 
Het resultaat ligt nu aan de FAC voor.  
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De heer Eggermont kan zich grotendeels vinden in het voorstel van de werkgroep. Hij zou echter het voor-
stel onder punt 3, om meer gebruik te maken van de mogelijkheid van een benen-op-tafeloverleg waarin 
vertrouwelijk met bijvoorbeeld de accountant en/of de concerncontroller gesproken kan worden, willen 
schrappen. Beter is het dit advies te beperken tot “Blijf vergaderen volgens het principe ‘openbaar, tenzij’”. 
 
De heer De Droog steunt de voorstellen van de werkgroep, maar zou graag een nieuwe missie voor de FAC 
willen formuleren. Hij doet daartoe een aantal suggesties: verdergaande integratie van kaderstellende stuk-
ken; verdere verfijning van de doelenboom wat betreft informatievoorziening en indicatoren; verbreding 
van de opgave (van financial accounting naar impact accounting); of verdergaande visualisatie van data en 
meer data-gedreven volksvertegenwoordiging. Hij vraagt van de commissieleden een reactie op deze sug-
gesties. 
 
Mevrouw Krijgsman vindt dat openbaar moet worden vergaderd als dat kan. Daarom zou ook zij het derde 
voorstel graag anders geformuleerd willen zien. Zij kan zich vinden in het voorstel van de heer De Droog 
om de kaderstellende rol van de FAC nader vorm te geven. De FAC kan een rol spelen in het evalueren van 
bestaande en nieuw opgezette processen. 
 
De heer Wijntjes dankt de initiatiefnemers voor het werk dat aan het voorstel ten grondslag ligt. Voor hem 
is het voldoende als het derde punt beperkt blijft tot “Blijf vergaderen volgens het principe ‘openbaar, ten-
zij’”. Spreker zou met de FAC liefst voortgaan op de ingeslagen weg, in plaats van het takenpakket te ver-
breden en te vernieuwen, ook omdat de FAC in principe apolitiek is. 
 
De heer De Droog merkt op dat de organisatie mee moet veranderen met externe vernieuwingen die zich 
nu eenmaal voordoen. Dat betekent dat ook de FAC zich moet blijven vernieuwen om de controlerende 
taak te kunnen blijven uitvoeren. 
 
De heer De Brey stelt voor om de formulering bij voorstel 4 zodanig te wijzigen dat daaruit spreekt dat 
voorzitter en griffier bepalen of accountant en/of gedeputeerde voor besprekingen worden uitgenodigd. 
Hij merkt op dat de FAC aanvankelijk de bedoeling had om volgens de methode-Duisenberg de program-
mabegroting te evalueren. Hij stelt zich hiervoor beschikbaar. Het is inderdaad belangrijk dat de FAC zo veel 
mogelijk apolitiek blijft en constructief. 
 
De heer Eggermont concludeert uit het stuk dat juist niet voor de methode-Duisenberg wordt gekozen, 
maar voor de ambitie ‘kritisch, spiegelend, adviserend’. Hij kan zich daarin vinden, onder meer omdat het 
zijns inziens bijna onmogelijk is de methode-Duisenberg apolitiek in te zetten. 
 
De heer De Droog staat open voor toepassing van de methode-Duisenberg zodra daar ruimte voor is. 
 
De heer Van Oort stelt vast dat in het afgelopen jaar hard is gewerkt aan de doelenboom. Hij vraagt zich af 
of die de methode-Duisenberg niet overbodig maakt. 
 
De heer Wijntjes denkt dat dit juist is. In de begroting voor 2021 is al veel verbeterd. Zo zal de behoefte aan 
toepassing van de methode-Duisenberg steeds kleiner worden. 
 
De heer De Brey zegt dat in dit huis nog geen ervaring met de methode-Duisenberg is opgedaan, zodat 
moeilijk te stellen is dat deze onvoldoende apolitiek is. Ook denkt hij dat een goede doelenboom juist goed 
te combineren is met de methode-Duisenberg. 
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De heer Van Oort kan zich vinden in het eerder gedane voorstel om het derde voorstel in te korten. Hij 
merkt naar aanleiding van voorstel 4 op dat in de Provinciewet staat dat leden van GS uitgenodigd moeten 
worden voor Statencommissies en het recht hebben in vergaderingen het woord te voeren. Hij vraagt de 
griffier dit na te zoeken. De heer De Droog had een aantal waardevolle voorstellen voor de toekomst van 
de FAC. Wel zou spreker willen waken voor al te veel visuele informatie. Visualisaties kunnen te vergaande 
interpretaties of versimpelingen zijn van cijfers en tekst. Met een goede doelenboom komt de verantwoor-
ding steeds beter op orde. Daarmee wordt ook de methode-Duisenberg minder noodzakelijk. 
 
De heer De Droog denkt dat aan alle vormen van informatieverstrekking keuzes voorafgaan. Zijn ervaring 
is dat plaatjes voor velen toegankelijker zijn dan tekst en cijfers. 
 
De heer Germs weet dat de methode-Duisenberg al eens is toegepast door PS. Dat leverde veel inzichten 
in begroting en jaarrekening op en is derhalve aan te bevelen. Spreker brengt de rol van de concerncontrol-
ler ter sprake. Graag hoort hij ook van hem hoe hij aankijkt tegen de stand van zaken en de provinciale 
Financiën, vanuit zijn onafhankelijke en apolitieke positie. Wat hem betreft is het niet nodig dat de gede-
puteerde altijd bij vergaderingen aanwezig is. 
 
De heer Luiks, de concerncontroller, gaat graag op de uitnodiging van de heer Germs in om zijn visie te 
geven als de FAC daar behoefte aan heeft. 
 
De voorzitter zegt dat de griffie zal nagaan of de Provinciewet voorschrijft dat de gedeputeerde voor ver-
gaderingen moet worden uitgenodigd. 
 
Mevrouw Groen spreekt namens de werkgroep. Allereerst dankt zij de griffier voor zijn hulp en ondersteu-
ning. Het voorstel om ruimte te geven voor benen-op-tafelsessies komt voort uit de wens om bij accountant 
of concerncontroller te kunnen doorvragen, vanuit de onafhankelijke positie die zij hebben. Tegelijkertijd 
is er echter het belang van openbaarheid, zodat terughoudendheid in besloten sessies geboden is. De werk-
groep heeft in zijn advies gemeend de ambities en werklast voor de FAC niet te hoog in te steken. De werk-
groep vindt het bovendien belangrijk dat alle fracties in de FAC vertegenwoordigd zijn. Dat is een reden 
waarom gekozen is voor ambitie 2 (‘kritisch, spiegelend, adviserend’) en daarmee niet voor de me-
thode-Duisenberg. 
 
De heer De Brey zegt dat de werklast niet veel groter wordt met de methode-Duisenberg, omdat slechts 
twee Statenleden daarmee belast worden. 
 
Mevrouw Groen benadrukt dat sommige fracties hebben aangegeven dat ze geen extra tijd te besteden 
hebben. De werkgroep is niet per se tegen de methode, maar heeft geconstateerd dat er te weinig draag-
vlak voor is. Het is nuttig aan het einde van de Statenperiode nog eens terug te blikken op de keuze voor 
ambitie 2. 
 
De heer Janssen vult aan dat bij voorstel 3 slechts de mogelijkheid voor benen-op-tafelsessies wordt open-
gelaten voor punten die uit de eigen jaaragenda van de FAC voortkomen en niet voor politieke besluitvor-
ming. Die moet altijd in de openbaarheid plaatsvinden. 
 
De heer Van den Dikkenberg is positief over de methode-Duisenberg. Graag zou hij aan het eind van de 
periode terugblikken op de keuze voor ambitie 2.  
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De heer Wijntjes zegt dat de FAC altijd de mogelijkheid heeft om een begrotingsonderzoek te initiëren als 
zij daar aanleiding toe ziet. 
 
De voorzitter constateert dat de FAC het voorstel steunt om onderdeel 3 te beperken tot “Blijf vergaderen 
volgens het principe ‘openbaar, tenzij’”. Met deze aanpassing wordt het voorstel doorgeleid naar PS. Het 
wordt geagendeerd als klein debat. Tot slot dankt hij de leden van de werkgroep en de griffier nogmaals 
voor hun werk. 
 
2.5 SB Stresstest begroting 2021-2024 deel 2  
De voorzitter zegt de Statenbrief geagendeerd is door de fractie van de VVD. De stresstest is in twee delen 
uitgevoerd. Van het eerste deel hebben PS kennisgenomen bij de Begroting 2021. Het tweede deel ligt nu 
voor. Dat gaat over omgevingsfactoren die effect kunnen hebben op de doorkijk van de meerjarenbegro-
ting. Vraag aan de fracties is of de wijze waarop de stresstest is uitgevoerd aan de verwachtingen voldoet 
en hoe vaak GS deze stresstest zou moeten uitvoeren. 
 
De heer De Droog vindt dat de stresstest veel inzichten geeft. Wat hem betreft mag deze jaarlijks terugke-
ren, waarbij de scenario’s wat extremer kunnen zijn. 
 
De heer Eggermont was niet verbaasd over de uitkomsten van de stresstest. Hij vraagt een toelichting bij 
de wijze waarop kengetal C2 gedefinieerd is (Belastingcapaciteit opcenten MRB t.o.v. wettelijk maximum 
tarief opcenten MRB). Voor hem is het voldoende als de stresstest eens per twee jaar wordt uitgevoerd. 
 
De heer Wijntjes zou de stresstest in ieder geval willen uitvoeren in het jaar voorafgaand aan de Statenver-
kiezingen, zodanig dat deze betrekking heeft op de begroting van het verkiezingsjaar, of op momenten 
waarop veranderingen verwacht worden die een groot effect op de begroting kunnen hebben. Hij noemt 
daarbij renteontwikkeling, ontwikkeling op het gebied van het Provinciefonds, of wijzigingen in de belastin-
gen. Hij is tevreden over de wijze waarop de test nu is uitgevoerd. 
 
De heer Janssen spreekt waardering uit voor de uitvoering van de stresstest. Deze geeft onder andere waar-
devolle historische inzichten. Hij vindt net als de heer De Droog dat de scenario’s in de stresstest extremer 
mogen, zeker wat betreft de rente. De test hoeft niet ieder jaar volledig te worden uitgevoerd, ook omdat 
dat veel extra inspanning kan vergen. Eventueel kan bij jaarlijkse herhaling gekozen worden voor een be-
perkte vorm. 
 
De heer De Droog denkt dat een aantal elementen bij een jaarlijkse stresstest ook door de eigen organisatie 
kan worden uitgevoerd. Periodiek kan de stresstest dan diepgaander zijn. 
 
De heer Van Oort is tevreden over de wijze waarop de stresstest is uitgevoerd. De stresstest moet in ieder 
geval eens in de twee jaar worden uitgevoerd. Ook hij vindt dat meer extreme scenario’s mogen worden 
doorgerekend. 
 
Gedeputeerde Strijk is het eens met de constatering dat het gekozen stressscenario voor de rente niet erg 
extreem is. Anderzijds kan op basis van een rentestijging van 1% makkelijk het effect worden doorgerekend 
van extremere renteontwikkelingen. De gedeputeerde zal in een volgende stresstest ook een rentestijging 
van 5% laten doorrekenen. Wat betreft kengetal C2 zegt de gedeputeerde dat voortaan indexatie zal wor-
den toegepast op zowel het wettelijk maximum als de provinciale motorrijtuigenbelasting. Het is goed mo-
gelijk om de stresstest jaarlijks bij de begroting door de eigen organisatie te laten uitvoeren wat betreft 
effecten van rentestijging, inflatie of een korting op het Provinciefonds. Nu is dat gebeurd door Deloitte als 
onafhankelijk bureau. Benchmarking ten opzichte van andere provincies is echter meer werk en zou bij de 
begroting voor 2023 opnieuw kunnen worden uitgevoerd. 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Financiele-Audit-Commissie/2021/24-maart/09:00
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De voorzitter concludeert dat de FAC instemt met het voorstel om de stresstest jaarlijks bij de begroting 
door de eigen organisatie te laten uitvoeren en daar voor de begroting voor 2023 een benchmark ten op-
zichte van andere provincies aan toe te voegen. 
 
3. Ter kennisname stukken  
De FAC neemt kennis van de stukken. 
 
3.1 SB Verbijzonderde interne controleplan Provincie Utrecht 2021 en 2022  
De FAC neemt kennis van de Statenbrief. 
 
4. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen in de Statenzaal en thuis voor hun bijdragen en sluit de vergadering 
om 11.15 uur. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Financiele-Audit-Commissie/2021/24-maart/09:00

