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Motie Actief is gezond 

De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 30 oktober 2019, voor de behandeling 
van de begroting 2020, 

constateren dat: 
In de begroting 2020 het meerjareninvesteringsplan (MIP) en meerjaren 
onderhoudsplan (MOP) voor activa is opgenomen; 
Volledige toepassing van MIP/MOP met een waardering naar de waarde die 
investeringen nu hebben een beter inzicht geeft in de activa en het vermogen van de 
provincie Utrecht (in het verleden zijn deze met een waarde nihil gewaardeerd in 
verband met het ineens ten laste van de begroting brengen van deze posten); 
Bij de introductie van asset management besloten is om investeringen in een 
bepaalde periode af te schrijven, de kapitaallast te laten groeien naarmate de 
vervangingsinvesteringen zich voordoen en vrij te laten vallen naarmate van 
dergelijke investeringen geen sprake is; 
Dit betekent dat er twee verschillende waarderingsgrondslagen van activa 
gehanteerd worden; 
Dit gedurende een geruime tijd effect heeft op het niveau van de balans en de 
kapitaallasten in de begroting. 
Een dergelijke handelwijze de transparantie en de begrijpelijkheid van de P&C 
stukken niet vergroot. 
Dit een negatief gevolg heeft voor de kwaliteit van het budgetrecht van de Staten 

overwegen dat: 

Integraal overgaan op kapitaallasten impliceert dat alle activa op een uniforme wijze 
gewaardeerd en verder afgeschreven moeten worden. 

- Als gevolg hiervan een groot effect kan ontstaan met betrekking tot de posten in de 
balans en het exploitatiebudget. 

dragen Gedeputeerde Staten daarom op om: 

Een doorrekening te (laten) maken, er van uitgaande dat alle activa op een uniforme 
wijze als investering gewaardeerd wordt en het gevolg daarvan op de balans en de 
kapitaallasten (exploitatiebudget) te verwerken, en 

- de implicaties van een volledige verwerking daarvan voor te leggen aan de Staten (in 
eerste instantie in de FAC) en de accountant. 

en gaan over tot de orde van de dag, 


