Persbericht
Eindhoven, 14 november 2006

Betere sturing op apparaatskosten provincie Noord-Brabant
Provinciale Staten van Noord-Brabant maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die zij
hebben voor de sturing en beheersing van de apparaatskosten van de provincie.
Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek dat de Zuidelijke Rekenkamer heeft ingesteld naar de
rolverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten op dit punt.
Apparaatskosten zijn de kosten van het ambtelijk apparaat (personeel en overhead) die via een
vorm van kostenverdeling direct of indirect worden toegerekend aan de provinciale programma’s en
producten. Apparaatskosten beslaan een groot deel van de begroting van de provincie. In de
jaarrekening 2005 is een bedrag van € 111,8 mln. aan apparaatskosten opgenomen. De begroting
2006 toont een bedrag van € 114,7 mln. aan apparaatskosten, oftewel 19 % van de totale begroting.
Op grond van hun budgetrecht bepalen Provinciale Staten hoeveel middelen voor welk doel jaarlijks
op de begroting worden gebracht. Dat geldt ook voor de post apparaatskosten, die als middel wordt
ingezet om beleidsdoelen te realiseren. De rekenkamer concludeert naar aanleiding van haar
onderzoek dat de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten op dit belangrijke punt
nog niet goed is uitgekristalliseerd.
De rekenkamer beveelt aan dat Provinciale Staten heldere beleidsuitgangspunten en –regels
formuleren voor de sturing en beheersing van de apparaatskosten en normen formuleren om de
doelmatigheid van het in te zetten ambtelijk apparaat te kunnen beoordelen. De rekenkamer
beveelt daarnaast aan Gedeputeerde Staten aan om zorg te dragen voor een transparant en
kwalitatief goed systeem van kostentoerekening. Ook dienen er naar de mening van de rekenkamer
heldere afspraken tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gemaakt te worden over de
informatie die Provinciale Staten nodig hebben om afgewogen beslissingen te kunnen nemen ten
aanzien van de beleidsvoering en de bedrijfsvoering, in het bijzonder voor wat betreft de inzet van
personele capaciteit en middelen.
In hun reactie op het onderzoek van de rekenkamer memoreren Gedeputeerde Staten de huidige
regels met betrekking tot de apparaatskosten. Naar aanleiding van het rekenkamerrapport bieden
zij aan om, indien Provinciale Staten zulks wensen, in een aparte nota het totaal aan
uitgangspunten en regels met betrekking tot de apparaatskosten, aan Provinciale Staten voor te
leggen. De rekenkamer acht dat een constructieve stap. Zij is namelijk van mening dat een
principieel debat op dit punt zeer wenselijk is. Dit debat dient naar de mening van de rekenkamer
gericht te zijn op de vraag: welke middelen zetten Gedeputeerde Staten in om welke doelen te
realiseren (kaderstelling, begroting) en in hoeverre hebben de ingezette middelen ook
daadwerkelijk tot de gewenste resultaten geleid (verantwoording). Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten doen zichzelf naar de mening van de rekenkamer tekort wanneer zij, zoals thans
het geval is, die relatie nog onvoldoende leggen.
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Het rapport ‘Van inzet naar uitkomst - Rolverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant inzake de sturing en beheersing van apparaatskosten’ is op 13 november
2006 aangeboden aan Provinciale Staten.

Voor meer informatie:
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