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Onderwerp
Tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
In artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijke Rekenkamer NoordBrabant en Limburg 2020 regeling is vastgelegd dat Provinciale Staten iedere zes
jaar en halverwege de bestuursperiode het functioneren van het
gemeenschappelijk orgaan evalueren. Bureau Berenschot heeft in opdracht van
de programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK), waarin namens iedere
provincie drie Statenleden zitting hebben, de tussenvaluatie uitgevoerd.
Het voorstel
1. de aanbevelingen en leerpunten uit het rapport Tussenvaluatie Zuidelijke
Rekenkamer 2016-2019, voor zover gericht aan Provinciale Staten en aan
de Programmaraad, over te nemen.
2. Gedeputeerde Staten en de Zuidelijke Rekenkamer te verzoeken de
aanbevelingen aan hun adres ook over te nemen.

Aanleiding
De Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) is in 2004 ingesteld door de provincies NoordBrabant en Limburg met een gemeenschappelijke regeling op basis van de
Provinciewet. De ZRK onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de
rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de beide provincies.
In 2010 is de eerste bestuursperiode en in 2016 is de tweede bestuursperiode
geëvalueerd. De derde bestuursperiode (2016-2022) is nu halverwege. De
Programmaraad heeft de wens uitgesproken, conform de gemeenschappelijke
regeling, om een tussenevaluatie uit te voeren. De tijd tot de evaluatie na 6 jaar
wordt als lang ervaren en de laatste tijd hebben er diverse wisselingen
plaatsgevonden zowel bij de Zuidelijke Rekenkamer als bij de Programmaraad.
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Het doel van deze tussenevaluatie is tweeledig. Door ten eerste terug te kijken
wat de Zuidelijke Rekenkamer in de eerste helft van deze bestuursperiode heeft
bereikt. Ten tweede door vooruit te kijken op de tweede helft van de
bestuursperiode en hiervoor leer- en verbeterpunten vast te stellen.
In voorliggend onderzoeksrapport is deze tussenevaluatie beschreven.

Bevoegdheid
In artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijke Rekenkamer NoordBrabant en Limburg 2020 regeling is vastgelegd dat Provinciale Staten iedere zes
jaar en halverwege de bestuursperiode het functioneren van het
gemeenschappelijk orgaan evalueren.
Doel
De Tussenevaluatie kijkt op hoofdlijnen terug naar waar we nu staan en richt zich
vooral op de nabije toekomst: wat zijn gezien de huidige ontwikkelingen en waar
we nu staan, de voornaamste leer- en verbeterpunten voor de komende jaren.

Argumenten
Ten aanzien van de aanbevelingen en leerpunten volgt hier per aanbeveling en
leerpunt een toelichting:
Aan Provinciale Staten
Toon meer betrokkenheid bij en heb meer aandacht voor de ZRK, van input
(aandragen van onderzoeksonderwerpen bij de Programmaraad) tot
doorwerking (hoe gaan we om met aanbevelingen die aan ons als Staten zijn
gericht, en hoe kunnen we de doorwerking van de andere aanbevelingen
goed monitoren). De Programmaraad dient hierbij het voortouw te nemen.
Pak de aanbeveling uit de evaluatie 2016 om een monitoringsysteem van
doorwerking van de aanbevelingen op te zetten, alsnog op en ga het verder
professionaliseren door bijvoorbeeld meerdere bronnen te gebruiken en niet
alleen de informatie bij GS op te vragen. Ook bevelen wij aan om meer te
gaan volgen waar Statenleden de rekenkamerrapporten voor gebruiken.
Wellicht dat door voorbeelden hiervan onderling te delen, andere Stateleden
gestimuleerd worden om meer gebruik te maken van de waardevolle
informatie van de ZRK.
Aan de Programmaraad
Investeer in de Programmaraad. Het helpt om een agenda op te stellen voor
de komende periode: waar willen we als Programmaraad op inzetten? Wat
verwachten we daarin van elkaar?
Geef handen en voeten aan de ambassadeursrol in PS. Dit kan op
verschillende manieren, bijvoorbeeld:
o Het organiseren van een goed gesprek met de Staten: wat kan de
ZRK betekenen voor onze kaderstellende en controlerende functie?
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Welke onderwerpen hebben prioriteit? Wat voor typeproducten
helpen ons? Welke wensen en eisen hebben wij als Statenleden?
Hoe kunnen wij meer en beter betrokken raken bij het werk van de
ZRK?
o Het uitzetten van een korte enquête onder alle Statenleden, waarin
de wensen en eisen geïnventariseerd worden.
o Het uitbrengen van een nieuwsbrief (samen met ZRK).
o Het beter inbedden van de rekenkameronderzoeken in de
Statenagenda. Door beter aan te sluiten op de politieke agenda, zal
de ZRK meer gaan leven bij de Staten.
Betrek de reserve Programmaraadsleden zodanig dat zij voldoende
geëquipeerd zijn om, indien nodig, in te vallen.
Aan Gedeputeerde Staten
Zorg dat de informatievoorziening aan de ZRK op orde is tijdens een onderzoek.
Wees daarbij helder in de communicatie richting ZRK over eventuele
ingewikkeldheden bij het opsporen van documenten.
Aan de Zuidelijke rekenkamer
Leg in de resterende periode (tot 2022) de nadruk op evaluatieonderzoeken.
Daar is zowel bij PS als bij GS en de ambtelijke organisaties de meeste
behoefte aan.
Kies (ook) minimaal één onderwerp met een grote maatschappelijke en/of
financiële impact.
Houd bij de uitvoering van onderzoeken de balans tussen Noord-Brabant en
Limburg scherp voor ogen.
Houd, in overleg met beide ambtelijke organisaties, de termijnen voor
ambtelijk en bestuurlijk wederhoor tegen het licht, en wees scherp op eigen
deadlines.

Kanttekeningen
n.v.t.
Financiën
Jaarlijks ontvangt de Zuidelijke Rekenkamer een door beide Provincies
vastgesteld bedrag (artikel 9 Gemeenschappelijke Regeling ZRK 2020). Dit komt
dat neer op een gefixeerd bedrag van € 330.000,- per provincie. Dit bedrag
maakt onderdeel uit van de provinciale begrotingen van beide provincies. Tevens
is bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling ZRK (artikel 9) dat een eveneens
door beide provincies bepaald percentage van het jaarlijkse bedrag gereserveerd
mag worden. Het overige deel van het geld dat niet gebruikt wordt, wordt
teruggestort aan beide provincies.

Klimaat
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n.v.t.
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Europese en internationale zaken
n.v.t.
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Planning
Naar verwachting nemen Provinciale Staten van Limburg tevens op 11 december
20202 een besluit over de Tussenevaluatie ZRK. De strekking van het daar
voorliggende voorstel is eveneens om de aanbevelingen en leerpunten uit het
rapport Tussenvaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019 over te nemen.
Bijlagen
1. Rapport tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019

Presidium van Provinciale Staten Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

mr. I.R. Adema

mr. K.A.E. ten Cate
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