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Toelichting 
 
Begroting 2010  
 
 
De begroting 2010 is gebaseerd op de ervaringsgegevens voor de jaren 2006 tot en met 2008.  
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 de jaren 2006 tot en met 2008 is de rekenkamer steeds verder toegegroeid naar de exploitatie, 
zoals in het kader van de gemeenschappelijke regeling bij haar instelling in 2005 was voorzien.  
 
De vergelijking tussen de begroting en realisatie van de afgelopen jaren geeft het volgende beeld.  
 
 
 2005 2006 2007 2008 
Bijdragen provincies  € 600.000 € 609.000 € 620.000 € 615.000 
Resultaat  € 392.000 € 521.000 € 556.000 € 614.000 
Exploitatiesaldo € 208.000 €  88.000 €   64.000 €     1.000 

 
 
 2005 2006 2007 2008 
Bijdragen provincies  100 % 100 % 100 % 100 % 
Resultaat  65% 86 % 90 % 100 % 
Exploitatiesaldo 35 % 14 % 10 % 0 % 

 
De inhoudelijke productie is in de afgelopen jaren toegenomen: werd in 2005 één onderzoek 
gepubliceerd, in 2006 waren dat er vier, in 2007 zeven, evenals in 2008.  
Met deze inhoudelijke productie over de afgelopen vier jaar is ook de planning van gemiddeld vier 
onderzoeken per jaar ruimschoots gehaald. Bij de instelling van de rekenkamer werd de jaarlijkse 
productie van de rekenkamer 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 2010 is de planning erop gericht om minimaal zes 
onderzoeken te publiceren. 
 
2010 is het laatste jaar van de bestuursperiode van de rekenkamer. De leden van de rekenkamer 
werden door Provinciale Staten van Limburg en van Noord-Brabant in 2005 benoemd voor een 
periode van zes jaar. In het laatste jaar van haar bestuursperiode zal de rekenkamer door middel 
van vervolgonderzoek nagaan wat er terecht is gekomen van de besluiten en toezeggingen van 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten naar aanleiding van eerder rekenkameronderzoek. 
 
Ook is de rekenkamer voornemens om eind 2010 een conferentie te organiseren, in het bijzonder 
gericht op leden van Provinciale Staten, waarin wordt teruggeblikt op de eerste bestuursperiode en 
lessen getrokken worden voor de toekomst van de rekenkamer. Tijdens die conferentie zullen de 
resultaten worden gepubliceerd van een onderzoek naar kwalitatieve uitspraken in recente 
evaluaties over het functioneren en presteren van provincies. Ook op die manier wil de rekenkamer 
een bijdrage leveren aan het vergroten van inzicht in de doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van het provinciaal bestuur.  
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De bespreking van de uitkomsten van dit onderzoek vormt voor de rekenkamer een belangrijke input 
voor haar onderzoeksprogrammering in de tweede bestuursperiode 2011 – 2016. De rekenkamer zal 
de voorbereiding en organisatie van deze conferentie bekostigen uit de reserve en voorziening 
Zuidelijke Rekenkamer.  
 
Overigens is de rekenkamer in gesprek met de provincie Noord-Brabant die optreedt als kassier voor 
de gemeenschappelijke regeling ‘Provinciale Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg’, om een 
plafond in te stellen voor haar reserves en voorzieningen. Door de onderuitputting in de aanloopfase 
zijn de reserve en voorziening in de eerste jaren gestegen, zij het dat het in de opeenvolgende 
jaren steeds minder is geworden. Naar verwachting zal onderuitputting niet meer optreden maar als 
dit toch het geval zal zijn stelt de rekenkamer voor om een plafond in te stellen voor de reserve en 
voorziening. Het meerdere boven dit plafond zou dan terugvloeien naar de provincies.  
 
De begroting 2010 bevat verder geen wijzigingen van aanmerkelijk belang ten opzichte van de 
begroting 2009. De bezetting van het bureau van de rekenkamer is in 2010 als volgt: één directeur-
secretaris (1 fte), drie onderzoekers (2,6 fte) en één bureaumanager/managementassistente  
(0,9 fte). De totale personeelsbezetting van het bureau van de rekenkamer bedraagt daarmee  
4,5 fte. 
 
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 2010 vóór 15 juli 2009 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 2010, conform haar reglement van orde, 
na bespreking met de Programmaraad uiterlijk in december 2009 aan Provinciale Staten aanbieden. 
In het onderzoeksprogramma zullen, evenals dat in eerdere jaren het geval was, ook nadere 
planningsgegevens opgenomen worden. 
 
 
Toelichting begroting 2010 vastgesteld door het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer op  
30 juni 2009. 
 


