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Voorwoord
In 2011 heeft de Rekenkamer onderzocht of de conclusies en
aanbevelingen van gepubliceerd rekenkameronderzoek doorwerken in het
beleid van de drie Noordelijke provincies. De uitkomsten van de drie
Terugblikonderzoeken Jeugdzorg 2007-2010 zijn positief. Bij de
presentatie van de eerste drie rapporten door de Noordelijke Rekenkamer
in 2006 over de Jeugdzorg was er veel te doen over de tekortkomingen in
het provinciale jeugdbeleid, met name over de geringe aansluiting tussen
zorgaanbod en zorgvraag en de lengte van de wachtlijsten. Zes jaar later
kunnen we vaststellen dat deze kritiek en beleidssuggesties ter harte zijn
genomen. De aanbevelingen zijn opgevolgd en hebben het gewenste effect
gehad: de aansluiting tussen vraag en aanbod is verbeterd, en de
wachtlijsten zijn verkort.
Tijdens het verslagjaar werden de conclusies en aanbevelingen
gepubliceerd over de bijdrage die gesubsidieerde leefbaarheidprojecten
leveren aan de sociaal economische vitaliteit van het noordelijke
platteland. De bevinding dat sociaal zwakkere gebieden per hoofd van de
bevolking minder van de subsidiemogelijkheden profiteren dan enkele
sociaal sterkere gebieden trok de aandacht van Provinciale Staten en de
media.
Tijdens het verslagjaar werd gewerkt aan onderzoek naar het beleid op het
terrein van de bodemsanering. De uitkomsten van dit onderzoek werden
gepubliceerd op 23 februari 2012. Aan het eind van 2011 is een begin
gemaakt met onderzoek naar het provinciale grondbeleid.
In 2011 hebben de deelnemende provincies de Rekenkamer verzocht een
bezuiniging op de begroting van 2012 door te voeren van 10% ten opzichte
van het voorgaande jaar. Over dit voorstel heeft de nodige discussie
plaatsgevonden. Het college heeft besloten de begroting 2012 conform
deze wens vast te stellen. Tijdens het verslagjaar is anticiperend op deze
bezuiniging een terughoudend gebruik gemaakt van externe inhuur. Dit
heeft geleid tot een positief resultaat dat terugvloeit naar de drie
deelnemende provincies.
In 2011 is stilgestaan bij de zaken die in de volgende planperiode aan
onderzoek worden onderworpen. In samenspraak met de leden van de
programmaraad is een nieuw onderzoeksprogramma 2012-2013 tot stand
gekomen.
Mr. G.B. Nijhuis
Voorzitter
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1. Verslag van het College
1.1
Grondslag Noordelijke Rekenkamer
De Provinciewet bevat de verplichting tot het voorzien in een
rekenkamer(functie). Artikel 183 Provinciewet bepaalt dat de rekenkamer de
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het
provinciebestuur gevoerde bestuur onderzoekt. Dit om de Statenleden beter in
staat te stellen hun controlerende functie te vervullen en ook om te zorgen dat
burgers meer zicht hebben op de prestaties van hun provincie.
De Gemeenschappelijke Regeling de Noordelijke Rekenkamer is op 1 januari
2005 in werking getreden. In deze regeling zijn bepalingen opgenomen over
de bijdragen die de deelnemers Drenthe, Fryslân en Groningen leveren en
over het gemeenschappelijk orgaan de Noordelijke Rekenkamer. Voor de
Noordelijke Rekenkamer zijn er bepalingen opgenomen met betrekking tot
het bestuur en zijn voorzitter, de Programmaraad en het bureau van de
Rekenkamer. Tevens zijn er regels gesteld inzake de vaststelling van de
begroting en jaarrekening en het overdragen van bevoegdheden van de
provincies aan het bestuur ten behoeve van de uitvoering van de aan de
Rekenkamer opgedragen onderzoekstaak. In het verslagjaar zijn de discussies
over de wenselijkheid van een inhoudelijke aanpassing van de
gemeenschappelijke regeling voortgezet. Deze discussie is nog niet afgerond
en is ook niet uitgemond in een breed gedragen voorstel aan de drie
vergaderingen van PS tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
Op basis van de vigerende Gemeenschappelijke Regeling is Assen de
vestigingsplaats van de Noordelijke Rekenkamer. Hieruit vloeit tevens voort
dat de provincie Drenthe is aangewezen als centrumprovincie voor de
Noordelijke Rekenkamer. De Provincie Drenthe verricht een aantal
ondersteunende diensten ten behoeve van de Noordelijke Rekenkamer,
bijvoorbeeld op het vlak van salarisadministratie en personeelsbeleid.
De visie die de drie Provinciale Staten voor de Noordelijke Rekenkamer in
2005 hebben geformuleerd, vormt nog steeds de inhoudelijke grondslag voor
het werk van de Noordelijke Rekenkamer. De door de Staten vastgestelde
uitgangspunten, te weten: onafhankelijkheid, kwaliteit, mogelijkheid om te
leren én gerichtheid op de Staten, onderschrijft de Rekenkamer volledig. In
dat opzicht beschouwt de Noordelijke Rekenkamer zichzelf als een ‘klassieke’
rekenkamer die op basis van hoogwaardig onderzoek de Staten objectieve
informatie aanbiedt waarmee de Staten hun controlerende en kaderstellende
rol beter kunnen vervullen.
1.2

Samenstelling College

Het bestuur wordt uitgeoefend door het College van de Noordelijke
Rekenkamer dat op 15 december 2004 is benoemd en beëdigd. Het College
bestond in 2011 uit:
• mr. G.B. Nijhuis (voorzitter, herbenoemd per 1-1-2011)
• mr. dr. H.G. Warmelink (herbenoemd per 1-1-2011)
• prof. dr. H. de Groot (benoemd per 1 januari 2008)
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Mr. C. Pietjouw was vanaf de start van de Noordelijke Rekenkamer in 2005 tot
1 september 2011 de secretaris van het College en tevens de directeur van het
bureau. Vanaf de start heeft Carolien Pietjouw op inspirerende wijze leiding
gegeven aan de opbouw en bloei van de Noordelijke Rekenkamer. Het bestuur
van de Noordelijke Rekenkamer is haar grote dank verschuldigd voor de
uiterst consciëntieuze wijze waarop zij haar directeurschap heeft vervuld en
een stevig fundament voor de Noordelijke Rekenkamer heeft gelegd. Mevrouw
Pietjouw is thans werkzaam als directeur van de Stichting Ombudsman te
Hilversum. In de kring van bestuur en bureau is op gepaste wijze afscheid
genomen van deze daadkrachtige en succesvolle pionier. Per 1 september
wordt de functie van directeur-secretaris vervuld door dr. M. Herweijer.
1.3

Verslag van werkzaamheden

Vergaderingen van het College
In 2011 zijn er 11 reguliere Collegevergaderingen geweest. Belangrijke
agendapunten waren: het contact met de Staten en de programmaraad, het
terugblikonderzoek jeugdzorg, het rekenkameronderzoek sociaal economische
vitalisering platteland, het onderzoek naar de bodemsanering, het
vooronderzoek grondbeleid, de inhoud van het onderzoeksprogramma 20122013 en de vaststelling van de jaarstukken. Herhaalde malen is in het college
gesproken over de begroting voor 2012. Op verzoek van de deelnemende
provincies is de begroting voor 2012 gekort met 10%. Over de noodzaak en
gevolgen van deze korting is overleg gevoerd met de deelnemende provincies.
Na overleg heeft het college de begroting 2012 vastgesteld conform de
genoemde korting. Daarnaast waren er ingelaste bestuursvergaderingen die in
het teken stonden van het vervullen van de vacature voor de functie van
directeur-secretaris.
Onderzoek
• Vitalisering platteland
Op 23 november 2010 en op 29 maart 2011 zijn drie rapporten uitgekomen
over de door het provinciebestuur ondersteunde leefbaarheidprojecten die
dienen bij te dragen aan de sociaal economische vitalisering van het
Groningse, Friese en Drentse platteland. De rapporten laten zien hoe de
gelden van de ILG en van het Leaderprogramma worden aangewend. Hoe per
deelgebied projectvoorstellen worden uitgelokt en ontwikkeld. De rapporten
bevatten selecties van de in 2007 tot en met 2009 gesubsidieerde projecten.
De Noordelijke Rekenkamer constateert dat het volledig en soms ook versneld
committeren van de gelden een hogere prioriteit kreeg dan het wegwerken van
specifieke sociaal economische achterstanden. De begrippen leefbaarheid en
sociaal economische vitaliteit zijn onvoldoende gedefinieerd en per gebied in
kaart gebracht. Van veel gesubsidieerde projecten kan niet worden
aangegeven op welke wijze de sociaal economische vitaliteit door dat project
zal worden versterkt. Een vergelijking van de ingediende projecten op het
criterium nut en noodzaak vindt niet plaats. Van het nagestreefde multiplier
effect is betrekkelijk weinig terecht gekomen. De meest projecten worden
overwegend bekostigd uit overheidsmiddelen. Veel aandacht kreeg de
bevinding dat relatief veel financiële middelen per inwoner terecht kwamen in
gebieden met een relatief sterke sociaal economische structuur, terwijl
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sommige gebieden met een zwakke sociaal economische structuur relatief
weinig konden profiteren van dit subsidie instrument.
De aanbevelingen richten zich op een betere inventarisatie van de sociaal
economische knelpunten per regio; het ontwikkelen van projecten die
aangrijpen bij deze knelpunten; en om de ingediende projecten te rang
ordenen naar de mate waarin deze projecten een bijdrage leveren aan de
sociaal economische vitalisering. Een belangrijk deel van deze aanbevelingen
is door de drie provinciebesturen overgenomen.
• Beleidsverandering op het terrein van de Jeugdzorg
Op 20 april 2011 zijn er drie terugblikonderzoeken gepubliceerd waarin wordt
ingegaan op recente ontwikkelingen in de jeugdzorg in de provincies Fryslân,
Groningen en Drenthe. In een terugblikonderzoek wordt vastgesteld wat er
met de conclusies en aanbevelingen van een vorig Rekenkamerrapport door
het provinciebestuur is gedaan. In 2006 was de conclusie dat het zorgaanbod
vooral aanbod gericht was terwijl de Wet op de Jeugdzorg uitging van een
vraaggericht zorgaanbod. Er bestond geen goed inzicht in de behoefte aan
jeugdzorg. Uit het terugblikonderzoek blijkt dat de aanbevelingen ter harte
genomen zijn. Het bureau jeugdzorg heeft meer inzicht in de specifieke
hulpvraag. De communicatie tussen bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders is
verbeterd. De wachtlijsten ontbreken of zijn sterk bekort. Inmiddels staat de
overdracht van de provinciale jeugdzorg aan de samenwerkende gemeenten
op de agenda. De provinciebesturen spannen zich in om tot een goede
bestuursoverdracht te komen.
Tijdens het verslagjaar hebben de onderzoeksactiviteiten van de medewerkers
zich vooral gericht op het in kaart brengen van de inspanningen van de drie
Noordelijke provincies op het terrein van het saneren van de verontreinigde
bodem (het merendeel van de onderzoeksinspanning was op dit thema
gericht). In het verslagjaar heeft ook het ambtelijk hoor en wederhoor (de
feiten check) en het inwinnen van bestuurlijk commentaar (bestuurlijk hoor
en wederhoor) plaatsgevonden. De conclusies en aanbevelingen zijn
gepubliceerd en gepresenteerd op 23 februari 2012.
Tevens is aan het eind van het verslagjaar een begin gemaakt met een
onderzoek naar de grondtransacties die door de drie Noordelijke provincies
worden ondernomen. In opdracht van de Noordelijke Rekenkamer heeft het
kadaster voor de periode 2007-2010 geïnventariseerd welke omvang de
grondverwerving en de grondvervreemding in termen van kavels, hectaren en
euro’s hebben aangenomen. In volgende fase van dit onderzoek wordt
vastgesteld hoe deze in kaart gebrachte grondverwerving heeft
plaatsgevonden.
• samenwerking met andere rekenkamers
In het kader van de kennisuitwisseling en samenwerking met andere
rekenkameronderzoekers neemt de Noordelijke Rekenkamer deel aan de
Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Door de
secretaris van Noordelijke Rekenkamer werd op verzoek van de Erasmus
Universiteit Rotterdam een presentatie verzorgd over de toekomst van het
rekenkameronderzoek. Er is samenwerking gezocht met de Algemene
Rekenkamer. Besloten is om aan te haken bij een onderzoek dat de Algemene
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Rekenkamer in 2012 verricht naar het functioneren van het Waddenfonds tot
31-12-2011. Ook neemt de Noordelijke Rekenkamer deel aan de Kring Noord
van de NVRR.
Contacten met (leden van) Provinciale Staten
• Briefings voor Statenleden bij publicatie rapporten
Zoals gebruikelijk zijn er voorafgaand aan de publicatie van de
Rekenkamerrapporten zogeheten briefings verzorgd. In deze briefings werd
voorafgaand aan het aflopen van het embargo aan de geïnteresseerde
Statenleden een toelichting gegeven op de bevindingen in het
Terugblikonderzoek Jeugdzorg en op de bevindingen van het onderzoek naar
de sociaal economische vitalisering van het platteland.
• Commissie- en Statenvergaderingen
De Noordelijke Rekenkamer stelt het directe contact met Provinciale Staten en
haar leden over onderzoeksrapporten zeer op prijs stelt. Het College is te allen
tijden bereid om toelichting in een commissievergadering te geven - naast de
briefing op de publicatiedag zelf. Vanzelfsprekend heeft het bestuur ook de
vergaderingen bijgewoond die in het teken stonden van behandeling van de
jaarstukken 2010 en de begroting 2012, alsmede in de commissies daarop een
toelichting gegeven en vragen beantwoord.
• Programmaraad Noordelijke Rekenkamer
De programmaraad adviseert over het uit te voeren onderzoek en de wijze
waarop de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. De programmaraad
bestaat uit afgevaardigden van Provinciale Staten en telt negen leden, uit elke
provincie drie.
In het verslagjaar werd afscheid genomen van acht van de negen leden. De
Statenleden J.J. Baltes, A.H. Mulder, R. Westerhof (provincie Drenthe), S.
Boorsma, A.B. van der Ham (provincie Fryslân), P.H.R. Brouns, C.
Swagerman en W. van der Ploeg (provincie Groningen) namen na de
Statenverkiezingen van 2 maart 2011 afscheid als lid van de programmaraad.
Na de genoemde Statenverkiezingen werden door de Provinciale Staten van de
provincie Groningen mevrouw K. Hazewinkel en de heren A.J.M. van
Kesteren en J.H Mastenbroek benoemd. Door Provinciale Staten van Fryslân
werden uit hun midden in de Programmaraad benoemd: de heren K. Kielstra
en J.A. Tjalsma en herbenoemd werd de heer R. van Maurik. De heer van
Maurik werd gevraagd en bereid gevonden om als voorzitter van de
Programmaraad op te treden. Door Provinciale Staten van Drenthe werden uit
hun midden benoemd als lid: mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker en de heren
H.J. van der Ven en J. Vester. Het secretariaat van de Programmaraad is in
handen van mevrouw Mr.drs.S. Buissink (statengriffier van de provincie
Drenthe).
In de verslagperiode was er tweemaal een bijeenkomst van de
Programmaraad. De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaking
en de wenselijkheid van een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.
In de tweede bijeenkomst is stilgestaan bij de inhoud van het
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onderzoeksprogramma 2012-2013. Op suggestie van de Programmaraad heeft
de Noordelijke Rekenkamer het concept onderzoeksprogramma aangepast.
externe contacten
Externe contacten lagen vooral in het verlengde van het reguliere werk, zoals
het bijwonen van de ALV en het congres van de Nederlandse Vereniging van
Rekenkamers en Rekenkamercommissies en het overleg met collega’s in het
kader van de Kring van Provinciale Rekenkamers en de Kring Noord.
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2. Directieverslag
Het bureau van de Noordelijke Rekenkamer ondersteunt het College bij de
uitvoering van zijn werkzaamheden. De secretaris van het College is
tegelijkertijd directeur van het bureau. De directeur handelt binnen het
mandaat
van
de
vastgestelde
begroting
en
het
vastgestelde
onderzoeksprogramma. De directeur is verantwoordelijk voor de aansturing
van het bureau en de interne organisatie. In het directiestatuut waarin de
taakverdeling tussen College en directeur/secretaris is bepaald, wordt de
directeur verantwoordelijk gesteld voor een aantal inhoudelijke aspecten en de
interne organisatie. In dit directieverslag komen de werkzaamheden en
ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan de orde.
2.1
Onderzoek en onderzoeksactiviteiten
Onderzoek en daarmee samenhangende activiteiten zijn de kernactiviteit van
de Rekenkamer. Bij het bureau van de Rekenkamer zijn vier onderzoekers
werkzaam die zich vrijwel uitsluitend met onderzoek bezig houden. Onderzoek
doen is een ambacht en Rekenkameronderzoek is een vak apart. De
belangrijkste leerschool voor dat werk is de praktijk. Het vergelijken van
bevindingen op gevalsniveau en het vergelijken van bevindingen per provincie
heeft in het verslagjaar de nodige aandacht gekregen. De directeur heeft bij
lopend onderzoek de taak de kwaliteit te bewaken en met de onderzoekers
mee te denken over opzet, uitvoering, analyse en waardering van de
bevindingen.
Onderzoeken en doorlooptijden
In 2011 zijn de volgende onderzoeken gestart dan wel afgerond:
• vitalisering van het platteland
o Drenthe en Fryslân
 Rapportage januari 2011
 Publicatie 28 en 29 maart 2011
• terugblikonderzoek Jeugdzorg
o Drenthe, Fryslân en Groningen
 Uitvoering januari – februari 2011
 Publicatie 20 april 2011
• bodemsanering spoed locaties
o Drenthe, Fryslân en Groningen
 Uitvoering: februari 2011- december 2011
 Publicatie 23 februari 2012
• grondbeleid provincies
o Drenthe, Fryslân en Groningen
 Uitvoering november – december 2011
Voor het onderzoek grondbeleid provincies is een deelopdracht verstrekt aan
het kadaster.
Uren besteed aan onderzoek
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de uren die zijn besteed aan
directe (tabel 1) en indirecte (tabel 2) onderzoeksactiviteiten. De uren in het
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overzicht zijn exclusief de uren van het College. De uren per fase van een
onderzoek en de percentages staan hieronder vermeld.
tabel 1 bestede uren aan onderzoek in 2011
uren
Vitaal Platteland Drenthe en Fryslân
-uitvoering
-rapportage
-nazorg
Totaal Vitaal Platteland Drenthe en Fryslân

63
486
117

Onderzoek spoedlocaties bodemsanering
-oriëntatie
-uitvoering en rapportage
-rapportage
-nazorg
-beheer
Totaal spoedlocaties bodemsanering

725
2759
723
37
33

Onderzoek Grondbeleid
-oriëntatie
-uitvoering
-rapportage
Totaal Grondbeleid

129
330
21

Terugblikonderzoek Jeugdzorg
-uitvoering
-rapportage
-nazorg
-beheer
Totaal terugblik Jeugdzorg

99
233
13
3

Totaal andere onderzoeksprojecten
Onderzoeksprogramma

49
87

Totaal besteed aan onderzoek

totaal

%

666

7%

4.277

43%

480

5%

348

4%

136

1%

5.907

60%

tabel 2 bestede uren aan overige activiteiten in 2011
PS, cies, Programmaraad
Ondersteuning bestuur
Opleiding
Intern werkoverleg
Volgen provinciaal bestuur: monitoring
Werving en selectie
Intern beheer (administratie, etc)
Ziekteverzuim

uren
77
691
560
278
81
71
1098
1016
3.872

%
1%
7%
6%
3%
1%
1%
11%
10%
40%

Zestig procent van de beschikbare uren is besteed aan onderzoeksactiviteiten.
Dat is een gebruikelijk beeld. Veertig procent van de beschikbare uren is
besteed aan ondersteunende taken. Belangrijk is om te zorgen dat het college
afgewogen besluiten kan nemen (ondersteuning bestuur), dat er goede
contacten worden onderhouden met de Programmaraad en de Staten. Een
aspect dat de aandacht verdient, is het volgen van de ontwikkelingen in het
provinciale bestuur: monitoren. Ook is er in 2011 tijd ingeruimd voor studie
en opleiding van de medewerkers. Door een langdurige ziekte van één
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medewerker is het ziekteverzuim van de organisatie als geheel aan de hoge
kant. Gelukkig is de betrokken medewerker thans weer volop inzetbaar.
2.2
Medewerkers
Rekenkamerwerk is mensenwerk. Dat betekent dat de medewerkers van het
bureau het kapitaal van de Rekenkamer vormen: zonder goede onderzoekers
die plezier hebben in het beantwoorden van de opgeworpen vragen en daarbij
een goede ondersteuning krijgen, komen de gegevens en inzichten niet boven
water die een uitvoeringsgerichte kijk op het bestuur mogelijk maken. Het
bureau van de Rekenkamer heeft een vaste formatie van vier medewerkers die
zich met onderzoek bezighouden en één medewerker die als spin in het web
ondersteuning biedt aan het College, het bureau en de directeur - in totaal zes
mensen met een formatie in 2011 van 5,7 fte. Het College heeft gezamenlijk
een formatie van 0,4 fte, zodat het geheel neerkomt op 6,1.
In 2011 heeft zoals eerder gemeld een wisseling van directeur-secretaris
plaatsgevonden. Dankzij een zorgvuldige overdracht tussen de gaande en de
komende directeur kon de organisatorische continuïteit worden geborgd. Niet
alleen intern maar ook extern moeten contacten opnieuw worden gelegd.
Tijdens de eerste maanden van zijn aanstelling heeft de nieuwe directeur veel
goodwill aangetroffen. Hij hoopt het goede contactennetwerk te kunnen
behouden en uit te bouwen.
Onderstaand overzicht geeft aan waar onze tijd in 2011 aan is besteed in
vergelijking met 2010.
Tabel 3 verdeling tijdbesteding naar activiteiten in 2010 (uren en %)
Onderzoeksactiviteiten
Beheer en management
Ziekteverzuim
Totaal

Uren 2011
5.907
2.856
1.016
9.779

% in 2011
60%
30%
10%
100%

Uren 2010
5.641
1.705
1.149
8495

% in 2010
66%
20%
13%
1995

Beheer en management hebben in 2011 meer tijd gevergd dan in het vorige
verslagjaar. In 2010 heeft de directeur een relatief groot aandeel genomen in
de uitvoering van het onderzoek naar de Blauwe Stad, en heeft zij minder
besteed aan management en bestuursondersteuning. In 2011 heeft de nieuwe
directeur relatief beperkt tijd kunnen vrijmaken voor deelname aan het
lopende onderzoek. Hierdoor is de gebruikelijke verhouding (60% direct –
40% indirect) teruggekeerd. Het ziekteverzuim is hoog gebleven. In een kleine
organisatie kan een langdurige ziekte van een persoon een betrekkelijk groot
effect hebben op het totaalcijfer.
2.3
Middelen
Dienstverlening en servicecontracten
De provincie Drenthe vervult als centrumprovincie (aangewezen in de
Gemeenschappelijke Regeling) een ondersteunende rol op facilitair gebied
voor de Noordelijke Rekenkamer. De directeur heeft met de directeursecretaris van deze provincie een dienstverleningsovereenkomst gesloten.
Voor een aantal andere aspecten zoals huisvesting, schoonmaak, verzekering
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en beveiliging zijn in 2005 langlopende contracten afgesloten – die al dan niet
in de loop van de tijd zijn aangepast.
Informatievoorziening
Door middel van persberichten, briefings en toelichtingen in
commissievergaderingen zijn de onderzoeksbevindingen onder de aandacht
van de Statenleden gebracht. Onze website www.noordelijkerekenkamer.nl is
een belangrijk medium voor publicatie en openbaarmaking van onze
rapporten.
Tabel 4 aantallen downloads van de website in 2011
Aantal in 2011
Vitaal Platteland
- rapport Drenthe
- rapport Fryslân

593
650

Bodemsanering spoedlocaties
- onderzoeksvoorstel

960

Onderzoeksprogramma 2010 – 2011

1506

Jaarstukken 2010
- jaarverslag 2010

525

Begroting 2011

907

Beheer, ICT en informatiebeveiliging
Niet alleen voor communicatie maar vooral ook voor ons onderzoekswerk
(informatie en data verzamelen, verwerken, analyseren en daarover
rapporteren) is onze kantoorautomatisering onmisbaar. Om deze reden en het
feit dat onze onderzoeksdata goed beveiligd moeten zijn, is veel geïnvesteerd
in onze ICT-infrastructuur. Het beheer en onderhoud van het
geautomatiseerde systeem en netwerk zijn uitbesteed aan een externe partij.
Deze partij is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en calamiteitenopvang
van het gehele geautomatiseerde systeem. Het beheer, onderhoud en ‘in de
lucht houden’ van de website is aan een andere partij uitbesteed.
Op ICT-gebied is een aantal waarborgen voor informatiebeveiliging
aangebracht. Ten behoeve van het zorgvuldig omgaan met gegevens en
informatie die de Rekenkamer in het kader van onderzoek vergaart, geldt een
aantal procedures. De Rekenkamer hanteert een geheimhoudingsverklaring
die door alle extern ingehuurde medewerkers wordt ondertekend. Voor het
zorgvuldig omgaan met gegevens is een privacyreglement vastgesteld.
Financiën
De begroting voor 2011 is opgesteld in het voorjaar van 2010, nadat van de
accountant een goedkeurende verklaring over de jaarrekening voor 2009 was
ontvangen. Bij het opstellen van de begroting voor 2011 is de realisatie in
2009 als uitgangspunt genomen.
Bij de uitvoering van de begroting voor 2011 is er in mindere mate een beroep
gedaan op externe inhuur dan was voorzien. Een compleet overzicht van
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bestedingen wordt gegeven in de jaarrekening over 2011. De controlerend
accountant van de provincie Drenthe heeft de jaarrekening van een
goedkeurende verklaring voorzien. Over 2011 is een overschot gerealiseerd.
Het college van de Noordelijke Rekenkamer heeft besloten dit overschot in
drie gelijke delen over te maken naar de drie deelnemende provincies.
Dr. M. Herweijer, directeur bureau
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