Onderzoeksprogramma 2009
De Noordelijke Rekenkamer en de Programmaraad hebben in 2008 een
aantal malen gesproken over mogelijke onderwerpen voor onderzoek. In
tegenstelling tot het vorige, heeft de Rekenkamer dit keer geen meerjarig
programma geformuleerd. Aanleiding daarvoor zijn de behoefte om
flexibiliteit in te bouwen, om zowel de Staten goed van dienst te kunnen zijn
als ook om zelf ruimte te houden. Ook speelt de kwetsbaarheid van de
organisatie een rol bij de afbakening en periode van het programma.

De Noordelijke Rekenkamer zal in 2009 onderzoek doen naar:
•

Bedrijventerreinen (Drenthe, Fryslân en Groningen)

•

Aanbestedingsbeleid openbaar vervoer (Fryslân)

•

Vitaal Platteland (Drenthe, Fryslân en Groningen)

De Rekenkamer heeft van Provinciale Staten van Fryslân het verzoek
gekregen om een onderzoek naar ‘aanbestedingen openbaar vervoer’ in het
onderzoeksprogramma op te nemen. De Rekenkamer staat positief tegenover
dit verzoek en is voornemens dit onderzoek in de eerste helft van 2009 uit te
voeren.
Het onderzoek naar Vitaal Platteland biedt vele mogelijkheden. Onder de
paraplu van ‘vitaal platteland’ gaat het volledig programma Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) schuil. Voor dit programma en bijbehorende
(rijks)geldstromen is de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van de
door het Rijk vastgestelde, concrete doelen. Daarnaast kent ‘vitaal platteland’
een sociaal-economische component; hier voeren de provincies autonoom
beleid op en financieren dit met eigen middelen. Na het vooronderzoek
kunnen insteek, reikwijdte en diepgang van het onderzoek bepaald worden.
Naar verwachting is dat nog voor de zomer van 2009.
De suggestie van de Programmaraad (Groningen) naar
woningbouw(productie) wil de Rekenkamer afhankelijk van ruimte en
capaciteit bezien. Personele kwetsbaarheid blijft de Rekenkamer parten
spelen, zodat dit onderzoek nog niet definitief is geprogrammeerd.
In het derde kwartaal van 2009 wil de Noordelijke Rekenkamer haar
programma voor 2010 verder handen en voeten geven. Achtergrond hiervan
is te voorkomen dat er nu veel tijd wordt geïnvesteerd in een onderwerp dat
bijvoorbeeld anderhalf jaar later pas zal worden uitgevoerd (en waar een
actualisatieslag over heen moet).
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