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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-667514997 (DOS-2016-
0006893)

Onderwerp

Voortgangsrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer “Vervolgonderzoek beheer en

onderhoud wegen en kunstwerken” (2017)

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten worden geïnformeerd over

de voortgang en geboekte resultaten met betrekking tot de in 2017 door de Randstedelijke

Rekenkamer gegeven aanbevelingen in hun ‘Vervolgonderzoek beheer en onderhoud wegen

en kunstwerken’;

2. Vast te stellen de brief aan de Randstedelijke Rekenkamer waarmee een afschrift van de

GS-brief aan Provinciale Staten over de voortgang en geboekte resultaten met betrekking tot

de in 2017 door de Randstedelijke Rekenkamer gegeven aanbevelingen in hun

‘Vervolgonderzoek beheer en onderhoud wegen en kunstwerken’ wordt aangeboden;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de voortgang en geboekte resultaten met

betrekking tot de in 2017 door de Randstedelijke Rekenkamer gegeven aanbevelingen in hun

‘Vervolgonderzoek beheer en onderhoud wegen en kunstwerken’.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld

Bijlagen
- GS-brief aan Provinciale Staten - Voortgangsrapportage aanbevelingen Randstedelijke

Rekenkamer “Vervolgonderzoek beheer en onderhoud wegen en kunstwerken” (2017)
- GS-brief aan Randstedelijke Rekenkamer, afschrift GS-brief aan Provinciale Staten,

Voortgangsrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer “Vervolgonderzoek
beheer en onderhoud wegen en kunstwerken” (2017)

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 13 november 2018 31 december 2018
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1 Toelichting voor het College

 

In 2017 heeft de Randstedelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek uitgevoerd naar het

provinciale onderhoud aan Wegen en kunstwerken. Dit onderzoek is een vervolg op een eerder

onderzoek uit 2009. De centrale vraag was “Hoe heeft de provincie het beheer en onderhoud van

wegen en civiele kunstwerken vormgegeven, is daarbij invulling gegeven aan de aanbevelingen

uit 2009 en heeft de provincie voldoende inzicht in de staat van wegen en kunstwerken?”. De

conclusie van de Randstedelijke Rekenkamer was dat de provincie Zuid-Holland grote stappen

heeft gezet in de ontwikkeling van beheer en onderhoud en dat de aanbevelingen uit 2009

grotendeels zijn opgevolgd. 

In het rapport doet de Randstedelijke Rekenkamer twee aanbevelingen. GS heeft in zijn reactie

op het rapport toegezegd de aanbevelingen over te nemen. PS hebben bij de behandeling van

het rapport besloten GS te vragen hen te informeren over de voortgang en bereikte resultaten met

betrekking tot de aanbevelingen.

 

Voor meer informatie zie de GS-brief aan PS.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaal bedrag excl. BTW: € 0, er zijn geen financiële consequenties aan dit besluit verbonden.

Programma 2, Bereikbaar en Verbonden.

Financiële risico’s: geen.

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties.

 

2 Proces

 

Zie toelichting voor het college en de GS-brief aan PS.

 

Een afschrift van de GS-brief aan PS wordt aan de Randstedelijke Rekenkamer verzonden om

hen te informeren over de voortgang en geboekte resultaten op de door hen gegeven

aanbevelingen.

 

3 Communicatiestrategie

 Geen

 


