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Prouincíale Staten
Utrecht

Motie van Treurnis
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 december 2018,

Gehoord de beraadslagingen over het Statenvoorstel 'Onderzoek Rekenkamer Uithoflijn"
constaterende dat

-

De rekenkamer van stad Utrecht en de Randstedelijke rekenkamer op basis van hun gezamenlijk on-

derzoek stellen dat de ambtelijke en bestuurlijke aansturing van het project Uithoflijn vanaf de start
van het project belangrijke tekortkomingen vertoonU

-

De informatievoorziening tussen de projectorganisatie en de bestuurders van stad Utrecht en de
provincie Utrecht gebrekkig was en dat de Staten niet adequaat, actueel, niet systematisch en tijdig
geïnformeerd zijn;

Van bestuurlijke samenwerking zowelop ambtelijk als bestuurlijk niveau ondermaats was en geen
enkele partij volgens de rekenkamer het inítiatief blijkt te hebben genomen de wijze van samenwerking aan de orde te stellen;
De audit 201-5 en adviezen van de concerncontroller, Boer & Croon, Procap en de accountant nog
niet volledig opgevolgd zijn;

Het principe 'doen wat het beste is voor het project' ook niet door GS is toegepast.

Overwegende dat:

-

ln andere onderzoeken zoals van de Randstedelijke rekenkamer m.b.t. de grondverkoop van de Dolderseweg dezelfde tekortkom inge n zijn geco nstateerd;
De provinciesecretaris in zijn presentatie voor de staten in november 2OI8 over de voortgang van

de organisatieontwikkeling vergelijkbare constateringen en conclusies heeft getrokken;

-

De accountant van EY witte vlekken ziet in de aangeleverde jaarstukken 2017;

Het provinciaal bestuur een voorbeeldfunctie heeft richting haar gemeenten en de samenleving in
het algemeen, waar in bovenstaande gevallen op negatieve wijze vorm is gegeven.

Concluderende dat:

-

Door de rekenkamer is geconstateerd dat er sinds voorja ar 2OLB verbeteringen zijn opgepakt bij het

project Uithoflijn.
Spreken:

-

Hun treurnis uit over het handelen van het college van GS met betrekking
en de andere relevante dossiers;

en gaan over

van Muil

tot de orde van de dag.
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tot het project Uithoflijn

