Persbericht
Provinciale Staten Drenthe aan zet om meer rendement te halen uit Rekenkameronderzoek
Provinciale Staten van Drenthe kunnen meer rendement halen uit het werk van de Noordelijke
Rekenkamer als zij hun besluitvorming over de onderzoeksrapporten anders inrichten.
Aanbevelingen van de Rekenkamer leiden in ongeveer de helft van de gevallen tot verbetering van
het Drentse provinciale beleid.
De Noordelijke Rekenkamer heeft teruggeblikt op haar onderzoek naar toerisme en recreatie (2007)
en naar de sociaaleconomische vitalisering van het platteland (2011). De Rekenkamer heeft
onderzocht hoe de provincie Drenthe omgaat met de aanbevelingen uit deze twee eerdere
onderzoeken.
De Rekenkamer stelt vast dat de implementatie van haar aanbevelingen onvoldoende is gewaarborgd.
Zo geven Provinciale Staten geen formele opdracht aan Gedeputeerde Staten om de aanbevelingen in
praktijk te brengen en wordt de voortgang niet systematisch gecontroleerd. De rekenkamer beveelt
aan een volgsysteem te ontwikkelen waardoor de naleving van de aanbevelingen niet buiten beeld
raakt. Hierdoor kan het rendement van het Rekenkameronderzoek verder worden verhoogd.
Gedeputeerde Staten reageren doorgaans positief op de aanbevelingen. In circa de helft van de
gevallen zijn aanbevelingen uitgemond in een verandering in het beleid of de uitvoering. De
verwachting is dat vanaf 2015 nog enkele aanbevelingen zullen worden doorgevoerd. De
aanbevelingen hebben tot concrete verbeteringen van het provinciale beleid geleid. Zo worden de
knelpunten van plattelandsregio’s nu beter in kaart gebracht. Hierdoor kunnen de maatregelen beter
worden afgestemd op de regionale problemen. Verder is de ‘bestuurlijke drukte’ verminderd en is de
administratieve afhandeling van subsidieverzoeken verbeterd.
Reactie provinciebestuur
Gedeputeerde Staten laten zich niet uit over de aanbeveling aan Provinciale Staten om de
besluitvorming over de aanbevelingen te versterken. Wel zijn Gedeputeerde Staten gestart met het
bewaken van de naleving van aanbevelingen uit rekenkameronderzoek. Gedeputeerde Staten zijn het
niet eens met de aanbeveling om afzonderlijke gesubsidieerde projecten beter te monitoren.

Noot voor de redactie:
Het EMBARGO op dit persbericht loopt tot woensdagavond 24 september 2014, 20.00 uur.
Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport ‘Terugblik op het
rekenkameronderzoek naar subsidies voor recreatie en vitaal platteland in de provincie Drenthe’ kunt
u contact opnemen met de portefeuillehouder, mr. G.B. Nijhuis (tel. 0523-677366 of 06-53765816) of
met de Noordelijke Rekenkamer (0592 – 304790). Het rapport en dit persbericht zijn te downloaden
van onze website www.noordelijkerekenkamer.nl.

De missie van de Noordelijke Rekenkamer is om met onafhankelijk onderzoek Provinciale Staten te
ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende taak. In de onderzoeken staan
doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid centraal.

