Persbericht
Eindhoven, 15 oktober 2008

Begroting provincie Limburg kan en moet beter
De kwaliteit van de beleidsinformatie in de wijziging begroting 2008 van de provincie Limburg is
nog onvoldoende om Provinciale Staten in staat te stellen hun controlerende en autoriserende
taak ten volle uit te kunnen voeren.
Dat concludeert de Zuidelijke Rekenkamer in een rapport dat zij op 14 oktober 2008 aan Provinciale
Staten heeft aangeboden. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hadden om het onderzoek
gevraagd, nadat de rekenkamer eerder kritische opmerkingen had gemaakt bij de jaarstukken 2007
van de provincie. Doel van het onderzoek van de rekenkamer was om, aan de hand van een
onderzoek naar de wijziging begroting 2008, verbetersuggesties te formuleren voor de provinciale
begroting 2009 en verder.
In de provinciale begroting moeten Gedeputeerde Staten per programma aangeven wat de provincie
het volgend jaar wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat dat mag kosten. Aan de hand van
een onderzoek naar onderdelen van de wijziging begroting 2008 concludeert de rekenkamer dat er
nog veel ruimte is voor verbetering. Zo wordt uit de begroting niet altijd duidelijk wat de provincie
met haar beleid wil bereiken en welke prestaties ze daarvoor wil leveren. Ook zijn veel van de
doelstellingen die de provincie stelt niet meetbaar geformuleerd. Hoewel de rekenkamer
constateerde dat er op onderdelen sprake is van een verbetering ten opzichte van 2007, laten de
begrijpelijkheid, meetbaarheid en transparantie van de begroting nog duidelijk te wensen over.
De rekenkamer formuleerde een aantal verbeteracties die de provincie volgens haar moet
doorvoeren in de begroting 2009. Provinciale Staten worden daarnaast opgeroepen om bij de
behandeling van de begroting 2009 systematisch een aantal kernvragen te stellen, zoals: wordt uit
de begroting duidelijk wat de provincie wil bereiken en wat ze daarvoor gaat doen? Is duidelijk op
welke wijze via deze doelstellingen de doelen uit het coalitieakkoord kunnen worden bereikt? Is
duidelijk op welke wijze de geformuleerde prestaties een bijdrage kunnen leveren aan de
doelstellingen? Zijn de doelstellingen en prestaties zo geformuleerd dat is na te gaan in welke mate
ze zijn gerealiseerd?
Gedeputeerde Staten hebben in een reactie op het onderzoek laten weten dat zij zich herkennen in
de algemene lijn zoals deze naar voren komt uit de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer.
De aandachts- en verbeterpunten van de rekenkamer worden ingebracht in een gecombineerde
werkgroep van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en ambtelijke organisatie. Deze werkgroep
heeft expliciet tot taak om de kwaliteit van de provinciale begroting verder te vergroten.
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