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Zuidelijke Rekenkamer brengt handreiking uit over kaders stellen
Een belangrijke taak van Provinciale Staten (PS) is om kaders te stellen voor de uitvoering van beleid door
Gedeputeerde Staten (GS). Deze kaders geven richting aan de uitvoering door GS en maken het mogelijk voor
PS om te controleren of doelstellingen worden behaald. In de praktijk van het provinciaal bestuur is kaderstelling
en controle daarop door PS echter niet altijd makkelijk. De uitvoering van beleid kent soms een lange doorlooptijd
(tot wel meer dan 10-20 jaar), waardoor het niet altijd meer helder is welke kaders van toepassing zijn. Daarnaast
geldt dat de moderne overheid steeds vaker beleid maakt en uitvoert in interactie met andere partijen
(onderwijsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke instellingen), wat de vraag oproept in hoeverre en op welk
moment PS kan sturen op de vorming en uitvoering van beleid in dergelijke netwerken.

Om de problematiek te verkennen en handvatten te bieden aan PS, heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar
de werking van kaders in de provincie Noord-Brabant, met als casus het beleid en de uitvoering daarvan rond
fotonica. Fotonica is een onderdeel van de RegioDeal Brainport Eindhoven en betreft een techniek voor
microchips waarbij gebruik wordt gemaakt van lichtdeeltjes (fotonen) in plaats van elektronen. De rekenkamer
heeft deze casus gekozen vanwege de netwerksamenwerking tussen wetenschap, bedrijven en overheid op dit
terrein, met een oorsprong en duidelijke inbreng vanuit de provincie Noord-Brabant. Ook levert de provincie
Noord-Brabant een substantiële financiële bijdrage aan fotonica en kennen de relevante (beleids-)kaders een
lange doorlooptijd.

In een achtergronddocument beschrijft de rekenkamer de werking van kaders in de casus fotonica. In de
handreiking zijn de belangrijkste bevindingen en aandachtpunten voor PS samengevat. Overzicht krijgen in
relevante kaders, richting geven aan netwerksamenwerking en goed omgaan met de spanning tussen ruimte
laten en richting geven zijn de belangrijkste thema’s die daaruit naar boven.
De handreiking en het achtergronddocument over het onderzoek Kaders tellen in Brabant zijn te raadplegen via de website
van de rekenkamer (www.zuidelijkerekenkamer.nl). Bij vragen kunt u contact opnemen met de directeur-secretaris, de heer
dr. N.A.C. (Ard) Schilder via aschilder@zuidelijkerekenkamer.nl of 06 - 1059 2602.

