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Toelichting  
 
Begroting 2007          
 
 
De cijfers zijn voor het grootste gedeelte gebaseerd op de eind 2004 door Provinciale Staten 
gevoteerde middelen. De rekenkamer is in de tweede helft van 2005 daadwerkelijk van start gegaan 
met de opbouw van het bureau. De rekening 2005 kan daardoor nauwelijks als referentiepunt 
worden gehanteerd. Het ontbreken van vergelijkingscijfers bij de organisatie in opbouw is ook 
opgemerkt door de externe accountant bij de controle van de jaarrekening.  
 
De begroting sluit als gevolg hiervan noodzakelijkerwijs aan bij de berekeningen die door de 
Stuurgroep Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg eerder werden gemaakt en leidden tot het 
volgende uitgangspunt: “Aan de Rekenkamer wordt een meerjarenperspectief geboden voor de 
beschikbare middelen, zijnde in de oprichtingsfase € 300.000 (op jaarbasis) per provincie. 
Provinciale Staten stellen per bestuursperiode, na overleg met de Rekenkamer, middelen ter 
beschikking. Jaarlijks wordt via de reguliere begroting de bijdrage vastgesteld.”   
 
Het bedrag van € 300.000 per provincie (in de ontwerpbegroting 2007 geïndexeerd) spoort met de 
bedragen die ook door andere provincies ten behoeve van de provinciale rekenkamers zijn 
vrijgemaakt.  In de voorbereidingsfase van de provinciale rekenkamers werd, op basis van nadere 
studie, aangegeven dat hiermee invulling gegeven kon worden aan hetgeen artikel 79j Provinciewet 
stelt: “Provinciale Staten stellen, na overleg met de rekenkamer, de rekenkamer de nodige 
middelen ter beschikking voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden”.  
 
Overigens zijn inmiddels een aantal posten op de begroting wel als ‘hard’ te omschrijven: de kosten 
van het bestuur, het bureau en de huisvesting. Deze kosten vertegenwoordigen ongeveer tweederde 
van de begroting. De overige kosten hebben betrekking op de andere uitgaven die de rekenkamer in 
2007 in het kader van haar onderzoeken zal doen. De post van € 166.000 voor inhuur vloeit voort uit 
de strategische keuze van de rekenkamer, waartoe ook in de voorbereidingsfase besloten, om uit te 
gaan van een klein bureau (de formatie daarvan is thans op orde) en daarmee geld vrij te houden 
voor de inhuur van specifieke onderzoekscapaciteit. Inmiddels maakt de rekenkamer ten behoeve 
van haar onderzoeken daadwerkelijk gebruik van externe capaciteit. 
 
Deze begroting bevat geen beleidsbegroting. De rekenkamer volgt in beginsel de provinciale 
planning- en controlcyclus. Daarnaast is de rekenkamer evenwel gehouden om haar financiële 
begroting vóór 15 juli 2006 aan te bieden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Dit vloeit voort uit de toezichthoudende rol van het ministerie op de 
gemeenschappelijke regelingen.  
Overigens zal de rekenkamer haar onderzoeksprogramma 2007, conform haar reglement van orde, 
na bespreking in de Programmaraad in november 2006 aan Provinciale Staten aanbieden.   


