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Inleiding

Op 20 februari van dit jaar heeft u het Statenvoorstel met documentnummer: PZH-2019-

376900994 behandeld en het project Renovatie Gebouw C aangewezen als groot project in het

kader van de Regeling Projecten Zuid-Holland.  In het verlengde van dat besluit is met u

afgesproken dat tweemaal per jaar een voortgangsrapportage ter kennisgeving aan u wordt

verstrekt. In verband met de verkiezingen van dit jaar is dit de eerste keer dat u de

voorgangsrapportage ontvangt. 

 

De voortgangsrapportage is, conform de Regeling Projecten Zuid-Holland, een rapportage over

afwijkingen ten opzichte van het plan en omvat informatie over:

 

· eventuele wijzigingen in de scope van het project;

· ontwikkelingen in de planning van het project;

· ontwikkelingen in de financiën van het project;

· ontwikkelingen in de aan het project verbonden risico’s, de beheersing ervan en de

(financiële) gevolgen;

· eventuele ontwikkelingen rondom het bestuurlijk commitment;

· overige ontwikkelingen die PS in het kader van het project moet weten.

 

Procedure 

De procedure voor het aanbieden van de voortgangsrapportage bestaat uit de volgende stappen:

De voortgangsrapportage wordt behandeld en goedgekeurd door de Stuurgroep Huisvesting en

Vastgoed1 . Vervolgens wordt de rapportage behandeld in het Driehoeksoverleg Huisvestingen

Vastgoed en aansluitend aangeboden aan en vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Tenslotte

wordt de rapportage ter kennisgeving aangeboden aan de Staten. 

                                                       
1 De bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever vormen samen met de behandelend ambtenaar (eigenaar van het
dossier) een driehoek. Zij staan aan de lat voor het leveren van resultaat. 

http://www.zuid-holland.nl


Ons kenmerk

PZH-2019-709142934

2/2

De Commissie Onderzoek Rekening heeft advies2 uitgebracht voor het aanwijzen van het project

Renovatie Gebouw C als groot project. Hierin geeft zij het volgende vervolgproces aan: “De door

GS toegezegde voortgangsrapportages die tweemaal per jaar aan PS zullen worden

aangeboden, kunnen worden geagendeerd in de Statencommissie Bestuur en Middelen, of een

overeenkomstig gremium in de nieuwe Statenperiode”.

 

De voortgangsrapportage van het project Renovatie Gebouw C is opgenomen in de bijlage.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Secretaris, Voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

                                                       
2 Onderwerp: Advies COR over aanwijzen Renovatie Gebouw C als groot project datum 14 februari 2019

Bijlagen:

1 . Voortgangsrapportage project Renovatie Gebouw C

 

 


