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Persbericht 
Eindhoven, 20 mei 2008 
 
 
Kwaliteit jaarstukken provincie Limburg onvoldoende 
 
De kwaliteit van de verantwoordingsinformatie in de jaarstukken 2007 maakt het voor 
Provinciale Staten niet mogelijk om ten volle hun controlerende taken uit te kunnen voeren. 
 
Dat is de hoofdconclusie die de Zuidelijke Rekenkamer trekt naar aanleiding van een onderzoek 
naar de jaarstukken 2007 van de provincie Limburg. In de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten 
verantwoording af over de realisatie van de beleidsvoornemens uit de begroting. De rekenkamer 
vindt dat de jaarstukken Provinciale Staten onvoldoende inzicht geven in de realisatie van de 
beoogde doelen, prestaties en kosten. Daarnaast wordt de relatie tussen de doelen, prestaties en 
kosten niet goed in beeld gebracht en bieden de jaarstukken onvoldoende inzicht in oorzaken en 
gevolgen van de afwijkingen tussen wat werd beoogd en gerealiseerd.  
 
Een belangrijke oorzaak hiervan ligt naar de mening van de rekenkamer in de begroting 2007. 
Daaruit wordt vaak niet duidelijk wat de provincie precies wil bereiken, welke prestaties ze 
daarvoor wil leveren en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. Een gevolg hiervan is dat Provinciale 
Staten vooraf hun autoriserende functie en achteraf hun controlerende taak niet ten volle goed 
kunnen uitvoeren. Ook is er daardoor onvoldoende houvast om, indien nodig, op onderdelen te 
kunnen (bij)sturen. 
 
Naar aanleiding van haar onderzoek beveelt de rekenkamer aan dat Provinciale Staten aan 
Gedeputeerde Staten vragen welke stappen genomen gaan worden om de kwaliteit van toekomstige 
begrotingen zodanig te verbeteren, dat deze een goede basis bieden voor sturing en verantwoording 
via de jaarstukken. 
 
Met betrekking tot de jaarstukken zelf beveelt de rekenkamer aan om: expliciet in te gaan op het 
bereiken van de doelen en prestaties, zoals in de begroting gepresenteerd; aan te geven op welke 
wijze de geleverde prestaties hebben bijgedragen aan het bereiken van het bijbehorende doel; toe 
te lichten waarom bepaalde doelen en prestaties niet zijn bereikt en wat de financiële en 
beleidsmatige gevolgen daarvan zijn; toe te lichten wat de oorzaken en gevolgen zijn van financiële 
afwijkingen; de informatie over doelen, prestaties en kosten in samenhang en context te 
presenteren.  
 
In hun reactie op het onderzoek geven Gedeputeerde Staten aan dat zij zich kunnen vinden in de 
algemene conclusie van de rekenkamer dat er nog een kwaliteitsslag te maken is in met name de 
formulering van doelstellingen, resultaten en indicatoren en in de verantwoording van resultaten. 
Om de noodzakelijke kwaliteitsverbetering binnen een kort tijdsbestek te realiseren, willen 
Gedeputeerde Staten onder andere een breed samengestelde ‘zware’ werkgroep formeren. De 
werkgroep dient te bestaan uit leden van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en 
vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie en moet het verbetertraject verder vormgeven.  
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De rekenkamer heeft het Rapport bij de jaarstukken 2007 provincie Limburg op 19 mei 2008 
aangeboden aan Provinciale Staten. 
 
             
Voor meer informatie:  
drs. P.W.M. de Kroon, directeur-secretaris, T 040-2329338/06-18303489 
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