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Geachte leden van Provinciale Staten,

Eind 2020 is in uw vergaderingen aandacht besteed aan de uitkomsten van de tussenevaluatie van de Zuidelijke
Rekenkamer. Het bestuur van de rekenkamer heeft de conceptuitkomsten besproken met de programmaraad en
daarna zijn deze nog onderwerp van gesprek geweest in de Staten van zowel provincie Noord-Brabant als
provincie Limburg. Afgelopen december zijn de Statenvoorstellen ter vaststelling van de uitkomsten in beide
Staten behandeld.

Ons bestuur heeft de gesprekken met u in het kader van de tussenevaluatie als waardevol ervaren, met name
waar het raakte aan de positionering van de rekenkamer in het duaal bestuur van Provinciale Staten (PS) en
Gedeputeerde Staten (GS). De provinciale rekenkamers zijn in 2005 opgericht om vanuit een onafhankelijke
positie een gezond samenspel tussen deze beide bestuursorganen te bevorderen en zo bij te dragen aan
effectief, efficiënt en rechtmatig beleid. Daarbij ligt de primaire focus op het ondersteunen van de kaderstellende
en controlerende rol van Provinciale Staten.

De rekenkamer is gemotiveerd om met de uitkomsten van de tussenevaluatie aan de slag te gaan. Dit is ook
terug te zien in ons werkprogramma voor 2021 en zal aandacht krijgen in onze activiteiten voor de komende
periode. Om te zorgen dat dit gebeurt in een gedeeld begrip van elkaars rollen en verantwoordelijkheden, zet het
bestuur van de rekenkamer in 2021 graag de bilaterale en gezamenlijke gesprekken hierover met zowel PS als
GS van Limburg als Noord-Brabant voort.

Uit de inbreng in de gevoerde gesprekken maken wij op dat beide Staten de primaire focus van de rekenkamer
op de positie en belangen van PS ondersteunen en ons aanmoedigen tot - weliswaar constructieve - scherpte in
de evaluatie van het door GS gevoerde beleid. De rekenkamer ervaart naast overeenkomsten wel verschillen
tussen en binnen beide Staten over de concrete betekenis en gewenste invulling hiervan. Deze hebben
betrekking op zaken als de keuze voor onderwerpen, keuzes in de aanpak van onderzoek, de formulering van
conclusies en aanbevelingen en de gewenste doorwerking in provinciaal beleid. Rekening houdend met de
bestuurlijk-politieke en ambtelijke behoeften en belangen maakt de rekenkamer hierin autonome keuzes die af en
toe zullen en moeten schuren. Een goede communicatie speelt dan een belangrijke rol. De rekenkamer
intensiveert daarom graag het gesprek met de beide Staten. Een belangrijk orgaan hiervoor is de
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programmaraad. De eerstvolgende vergadering met de programmaraad in maart 2021 benut de rekenkamer dan
ook graag om over de genoemde onderwerpen een vervolggesprek te voeren.

Tot slot wensen wij beide Staten een goed nieuw bestuursjaar, met voor de inwoners van Limburg en NoordBrabant succesvol beleid en perspectief op het realiseren van voor hen belangrijke opgaven.
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