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Zuidelijke Rekenkamer onderzoekt Verbonden Partijen provincie Limburg
Op verzoek van Provinciale Staten (PS) van Limburg heeft de Zuidelijke Rekenkamer onderzoek
verricht naar de toepassing van de provinciale beleidskaders voor Verbonden Partijen. Het onderzoek
concentreerde zich op de governance1 bij vennootschappen waarin de provincie deelneemt. De
rekenkamer onderzocht daarvoor vennootschappen die zijn opgericht rondom de Chemelot Campus
en de Maastricht Health Campus.
De rekenkamer concludeert dat het geheel van sturing, beheersing en verantwoording bij de
onderzochte vennootschappen op orde is. PS kunnen hun controlerende rol met betrekking tot de
verantwoording door Gedeputeerde Staten (GS) over deze governance-aspecten goed uitoefenen.
GS, en daardoor ook PS, hebben echter onvoldoende inzicht in hoe de Raden van Commissarissen
hun werk (het uitoefenen van toezicht) doen. Zo vindt er geen overleg plaats tussen de
aandeelhouder provincie en de voorzitters van de Raden van Commissarissen over het gevoerde
toezicht op de directies. Verder heeft de rekenkamer zorgen over het moment waarop de
afspraken over sturing, toezicht en verantwoording bij verbonden partijen worden gemaakt. In de
onderzochte gevallen werden deze kaders pas vastgesteld na de oprichting van de
vennootschappen. Hierdoor verviel een belangrijk beïnvloedingsmoment voor PS om grip op de zaak
te houden.
Naar aanleiding van haar onderzoek formuleerde de rekenkamer een aantal leerpunten. Zo pleit zij
ervoor om bij de inrichting en uitvoering van de governance de aspecten sturing, beheersing,
verantwoording en toezicht aan bod te laten komen en duidelijk te maken welke stappen zijn gezet
om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten voor deze aspecten. Gedeputeerde Staten
worden in dat verband opgeroepen om het door de rekenkamer ontwikkelde normenkader te
omarmen. Ook vindt de rekenkamer het belangrijk dat Provinciale Staten tijdig bij het debat over
de inrichting van de governance betrokken worden.
In reactie op het onderzoek hebben Gedeputeerde Staten laten weten dat zij het Uitvoeringskader
‘Sturing in Samenwerking’ in de huidige coalitieperiode zullen evalueren en het rapport van de
rekenkamer daarvoor als meetpunt willen benutten.
De rekenkamer heeft het rapport Governance Verbonden Partijen provincie Limburg op
29 september 2015 vastgesteld en op 1 oktober aangeboden aan Provinciale Staten.
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Voor meer informatie: www.zuidelijkerekenkamer.nl
De heer Piet de Kroon, directeur-secretaris – T. 06 1830 3489
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Governance is het sturen en beheersen van door de provincie in het leven geroepen organisaties, de
verantwoording die daarover wordt afgelegd en het toezicht dat daarop wordt uitgeoefend.

