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Zuidelijke Rekenkamer gestart met meta evaluatie integriteit provincie Limburg
De provincie Limburg heeft bestuurlijk gezien een roerige periode achter de rug, waarbij integriteit en
bestuurscultuur belangrijk thema’s zijn geweest. Om het verleden goed af te kunnen ronden en te
bouwen aan herstel van vertrouwen voor de toekomst, voert de Zuidelijke Rekenkamer een meta evaluatie
uit. Doel van de evaluatie is lessen uit recent uitgevoerde onderzoeken te trekken en handvatten te bieden
voor de nieuwe bestuursperiode die in maart 2023 begint.
De meeste aandacht in de meta evaluatie zal bestaan uit een reflectie op de rapporten die 1 april 2022 jl. met
Provinciale Staten zijn besproken. Daarnaast worden meegenomen in het onderzoek een reeks andere
onderzoeken die recent in opdracht van de provincie Limburg of andere organisaties zijn uitgevoerd. Doel is
overeenkomsten en verschillen, hiaten en lessen vast te stellen uit alle genoemde onderzoeken. Daarbij wordt
door de rekenkamer gekeken naar het lerend vermogen van de provincie sinds het onderzoek dat de rekenkamer
in 2019/ 2020 heeft uitgevoerd naar de inzet van oud-politici. Op basis van het onderzoek zal de rekenkamer
aandachtspunten meegeven om integriteit en goed bestuur te borgen voor de komende jaren.
Inhoudelijk richt de meta-evaluatie zich op thema’s die horen bij integriteit en goed bestuur: objectiviteit van
besluitvorming, zorgvuldigheid van bestuur, transparantie en verantwoording, bestuurlijke sensitiviteit en
voorbeeldgedrag. Naast inhoud kijkt de rekenkamer ook naar het proces rond de uitgevoerde onderzoeken: wat
gebeurde voor, tijdens en na de uitvoering van deze onderzoeken?
Meer gedetailleerde informatie over de meta evaluatie is te vinden in de startnotitie die is vastgesteld door het
bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer. Deze is in te zien via de website van de rekenkamer,
www.zuidelijkerekenkamer.nl

De planning is om begin 2023 de resultaten van het onderzoek te publiceren. Dit sluit aan bij de wens van de
huidige Provinciale Staten om nog in deze bestuursperiode het gesprek te kunnen voeren over de conclusies en
aanbevelingen van de rekenkamer en te zorgen voor een goede overdracht aan de nieuwe Statenleden die na de
verkiezingen van 2023 aantreden.

Bij vragen of opmerkingen over dit persbericht of de startnotitie kunt u contact opnemen met de directeur-secretaris, de heer dr.
N.A.C. (Ard) Schilder via aschilder@zuidelijkerekenkamer.nl of 06 - 1059 2602.

