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Toelichting  
 
Begroting 2009          
 
De begroting 2009 is gebaseerd op de ervaringsgegevens voor de jaren 2006 en 2007.  
2005, het jaar waarin de rekenkamer werd opgericht, vormde een aanloopjaar en is vooral benut 
voor de werving van personeel, de opzet van het bureau en de inrichting van de organisatie.   
In 2007 is het saldo van de rekenkamer teruggelopen van € 176.000 (28%) in 2006 naar € 128.000 
(20%). De rekenkamer is daarmee geleidelijk toegegroeid naar de exploitatie, zoals in het kader van 
de gemeenschappelijke regeling bij haar instelling in 2005 was voorzien. De inhoudelijke productie 
is in die jaren toegenomen: werd in 2005 één onderzoek gepubliceerd, in 2006 waren dat er vier en 
in 2007 zeven. Met deze inhoudelijke productie over drie jaar is ook de planning van gemiddeld vier 
onderzoeken per jaar gehaald. Bij de instelling van de rekenkamer werd deze jaarlijkse productie 
namelijk geraamd op: één onderzoek specifiek voor de provincie Limburg, één onderzoek specifiek 
voor de provincie Noord-Brabant en één onderzoek dat tegelijkertijd in zowel Limburg als Noord-
Brabant wordt uitgevoerd. Voor 2009 is de planning erop gericht om minimaal zes onderzoeken te 
publiceren. 
 
Voor twee posten is in de begroting 2009 sprake van een verandering van aanmerkelijk belang ten 
opzichte van de begroting 2008.  
 
Het betreft de verhouding tussen de inzet van medewerkers van het bureau zelf ten behoeve van 
het onderzoek en de inhuur van externe onderzoekers. Bij de toelichting op de begroting 2008 
meldden wij reeds dat de rekenkamer had besloten om de formatie uit te breiden met één 
onderzoeker met specifieke financiële deskundigheid. Deze uitbreiding is inmiddels gerealiseerd per 
1 december 2007. De bezetting van de rekenkamer bestaat daarmee thans uit: één directeur-
secretaris (1 fte), drie onderzoekers (2,7 fte) en één bureaumanager/managementassistente  
(1 fte). De totale personeelsbezetting van het bureau van de rekenkamer bedraagt daarmee 4,7 fte.   
 
De consequentie van deze beleidsmatige keuze is dat de rekenkamer een minder groot beroep op 
externe onderzoekscapaciteit hoeft te doen. Bedroeg de inhuur in 2007 in totaal € 95.000, voor 
2009 wordt deze geraamd op € 82.000. Dat bedrag is een neerwaartse bijstelling van € 30.000 ten 
opzichte van de begroting 2008. De geraamde bedragen onder de post Bureau (waaronder salarissen 
en reis- en verblijfkosten) voor 2009 zijn als gevolg hiervan € 28.000 hoger dan in de begroting 
2008.  
 
Overige wijzigingen ten opzichte van de begroting 2008 zijn geen veranderingen van aanmerkelijk 
belang. Voor de onderdelen Publiciteit, Huisvesting, Kantoor, Informatievoorziening en Overig is de 
afwijking van de voor 2009 geraamde bedragen nergens groter dan € 2.000 ten opzichte van de 
begroting 2008. Bij het onderdeel Bestuur worden meer reis- en verblijfkosten geraamd. Deze 
verhoging vloeit voort uit het besluit van de rekenkamer om bestuursleden vaker te betrekken bij 
de presentatie van en toelichting op rekenkamerrapporten in commissies uit Provinciale Staten.  
 
Met betrekking tot de meerjarenraming 2009 – 2012 merken wij nog het volgende op. Wij hebben 
vastgesteld dat de provincies Noord-Brabant en Limburg verschillende indexeringscijfers hanteren 
voor wat betreft de algemene prijsstijging. Voor de rekenkamer is het daarmee niet mogelijk om 
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haar meerjarenraming één op één aan te laten sluiten bij de uitgangspunten van beide provincies op 
dit punt. De rekenkamer heeft gekozen voor een gemiddelde indexering van 2,5% en deze 
vervolgens af te ronden.  
 
Voor de volledigheid wijzen wij u er ook nog op dat deze begroting geen beleidsbegroting bevat. De 
rekenkamer volgt in beginsel de provinciale planning- en controlcyclus, maar is tegelijkertijd 
gehouden om haar financiële begroting vóór 15 juli 2008 aan te bieden aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze verplichting vloeit voort uit de toezichthoudende 
rol van het ministerie op de gemeenschappelijke regelingen. 
Overigens zal de rekenkamer haar onderzoeksprogramma 2009, conform haar reglement van orde, 
na bespreking met de Programmaraad uiterlijk in december 2008 aan Provinciale Staten aanbieden. 
In het onderzoeksprogramma worden ook nadere planningsgegevens opgenomen. 
 
 
Toelichting begroting 2009 vastgesteld door het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer op 17 
juni 2008 
 
 


