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De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer voor de provincies Noord-Brabant en Limburg 

Persbericht 
Eindhoven, 28 april 2008 
 
 
Jaarstukken provincie Noord-Brabant nog niet op orde 
 
De kwaliteit van de verantwoordingsinformatie in de jaarstukken 2007 maakt het voor 
Provinciale Staten van Noord-Brabant nog niet mogelijk om hun controlerende taken ten volle 
uit te voeren. 
 
Dat is de hoofdconclusie die de Zuidelijke Rekenkamer trekt naar aanleiding van een onderzoek 
naar de jaarstukken 2007 van de provincie Noord-Brabant. In de jaarstukken leggen Gedeputeerde 
Staten verantwoording af over de realisatie van de beleidsvoornemens uit de begroting. De 
rekenkamer vindt dat Provinciale Staten nog onvoldoende inzicht krijgen in de realisatie van de 
beoogde doelen, prestaties en kosten, de relatie tussen deze drie en de oorzaken en gevolgen van 
afwijkingen tussen wat werd beoogd en gerealiseerd.  
 
Eén van de oorzaken hiervan ligt naar de mening van de rekenkamer bij de begroting 2007. Daaruit 
wordt niet altijd duidelijk wat de provincie precies wil bereiken en wanneer, wat ze van plan is om 
te gaan doen om de beoogde doelen te realiseren en hoeveel budget daarvoor beschikbaar is. Een 
andere oorzaak is dat de informatie in de jaarstukken nauwelijks ingaat op de realisatie van de 
beoogde doelen/effecten en bij de meeste programma’s slechts voor een deel van de voorgenomen 
prestaties wordt ingegaan op de vraag in hoeverre deze zijn geleverd. Ook sluit de informatie die in 
de jaarstukken wordt gegeven niet altijd aan op de informatie in de begroting. 
 
Naar aanleiding van haar onderzoek beveelt de rekenkamer aan dat Provinciale Staten en 
Gedeputeerde Staten het debat over de jaarstukken gericht voeren langs de volgende vragen: ‘Wat 
is er bereikt, afgezet tegen de doelen en effecten, zoals in de begroting verwoord?’, ‘Wat is 
daarvoor gedaan, afgezet tegen de prestaties zoals in de begroting aangekondigd?’ en ‘Wat heeft 
het gekost, afgezet tegen de raming uit de begroting en wat zijn de oorzaken en gevolgen van 
eventuele afwijkingen?’. Daarnaast formuleert de rekenkamer aanbevelingen voor de verbetering 
van de begroting en de jaarstukken. De rekenkamer is zich daarbij bewust dat de verbetering van 
de kwaliteit van begrotingen en jaarstukken een proces is van de lange adem.  
 
In hun reactie op het onderzoek geven Gedeputeerde Staten aan dat zij de aanbevelingen van de 
rekenkamer op hoofdlijnen onderschrijven. Ook kondigen zij een samenhangend actieplan aan 
gericht op de verbetering van begroting en verantwoordingsinformatie. 
 
De rekenkamer heeft het Rapport bij de jaarstukken 2007 provincie Noord-Brabant op 24 april 2008 
aangeboden aan Provinciale Staten. 
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