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Geachte voorzitter,
Graag voldoet het bestuur van de Rekenkamer aan de verplichting om verslag uit te brengen van de
werkzaamheden over 2011 aan Provinciale Staten. Er is gekozen voor een andere vorm dan voorgaande
jaren. Daarmee onderstrepen wij de nieuwe koers die wij in 2011 hebben ingezet.
De keuze is gevallen op een brief in plaats van een verslag. Hierin schetsen we kort en krachtig de
hoofdlijnen die naar onze mening voor de Staten en voor ons de essentie van het afgelopen jaar weergeven.

Onderzoeken
Onze primaire taak is het uitvoeren van onderzoeken die de Staten mede in staat stellen hun controlerende
en kaderstellende taken uit te voeren.
In 2011 hebben wij drie onderzoeken gepresenteerd. Deze drie onderzoeken zijn via onze website op te
vragen.
 Sturen op Afstand, februari 2011
o Het onderzoek richtte zich op de kaders voor doeltreffend beleid van de provincie Zeeland
rond sturing op afstand van instellingen in het sociale en culturele domein.
 Arbeidsmarkt en Onderwijs, mei 2011
o Dit onderzoek had als focus de activiteiten, maatregelen en middelen ingezet door de
provincie ten behoeve van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.
 Informatiebeleid in een veranderende tijd, september 2011
o Hier ging het om een verkennend onderzoek naar de beleidsmatige en bestuurlijke
component van informatiebeleid en de daaruit voorvloeiende automatiserings- en
informatiseringsvraagstukken.
Voor de inhoud en de behandeling van deze rapporten verwijzen we kortheidshalve naar onze website
www.rekenkamerzeeland.nl

Herpositionering/herbezinning
Mede naar aanleiding van de reacties op ons rapport “Sturen op Afstand” heeft in overleg met Provinciale
Staten een herbezinning op de werkwijze van de Rekenkamer plaatsgevonden.
De volgende veranderpunten zijn daaruit naar voren gekomen. Voor het merendeel zijn deze in 2011
geïmplementeerd.
 In alle onderzoeken wordt het gebruikelijk dat in eerste instantie sprake is van een mondelinge
ambtelijke wederhoor. Dit heeft vanaf het onderzoek “Arbeidsmarkt en Onderwijs” plaatsgevonden.
De ambtelijke organisatie blijkt deze werkwijze zeer op prijs te stellen.
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De vormgeving van de rapporten zal worden veranderd, waarbij een splitsing plaatsvindt in een
bestuurlijk en een (onderzoeks)technisch deel. De leesbaarheid wordt hierdoor vergroot. Dit is
toegepast bij het rapport “Informatiebeleid in een veranderende tijd”. De eerste geluiden die we
daarover opvingen zijn positief. De leesbaarheid kan naar onze mening nog verder worden
verhoogd. Wij zullen daarin blijven investeren.
 Verbetering communicatie GS/Bestuur. Dit punt wordt in 2012 opgepakt. Een overleg is inmiddels
gepland.
 Bekorten doorlooptijd onderzoeken. Dit punt wordt in overleg met de Programmaraad uitgewerkt.
Daarbij wordt ook gekeken naar alternatieve onderzoeksvormen.
 Meer contact tussen bestuur en PS. Dit heeft plaatsgevonden onder meer door gesprekken met alle
fracties in het voorjaar en de zomer. Een groslijst van potentiële onderzoeksonderwerpen is hieruit
voortgekomen. Deze groslijst vormde de basis voor ons onderzoeksplan 2012.
 Instelling van een Programmaraad waarin afspraken gemaakt worden over de output, timing, focus
en de richting van onderzoeken. De Programmaraad is in september ingesteld en bestaat uit J.J. van
Burg (SGP), F. Babijn (CDA), A. Hijgenaar(D66), L. Harpe (GL) en als reservelid J.C. Robesin (PvZ).
De programmaraad heeft in 2011 tweemaal overleg gevoerd met de Rekenkamer. De rekenkamer
ervaart dit overleg als constructief en zinvol en is van mening dat dit de bruikbaarheid van onze
producten zal verbeteren
 Andere vormgeving jaarverslag. Voor u ligt als resultaat een korte jaarbrief.
 Drie onderzoeken per jaar.
Dit alles heeft als doel om de doelmatigheid, de bruikbaarheid en timing van onderzoeksresultaten te
verbeteren. Gedurende 2012 zullen wij in overleg met Provinciale Staten nagaan of deze koers aansluit bij
de door de Staten verlangde optimalisering van ons functioneren.

Financiën/Personeel
Financieel overzicht 2011
Loonkosten (incl. Bestuur)
Communicatie
Uitbesteden onderzoek
Overige kosten
Totaal
Begroting

2009
€303.000

Begroot
€ 257.750
€ 9.990
€ 20.390
€0
€ 288.130
2010
€296.000

Realisatie
€ 249.630
1
€ 7.509
€13.750
2
€ 14.123
€ 285.012
2011
€288.000

2012
€280.000

Uit bovenstaande reeks blijkt dat de begroting sinds 2010 geleidelijk is gekrompen. Dit wordt gerealiseerd
door minder inhuur, afbouw tijdelijke inzet personeel en beperking drukwerkkosten.
De realisatie loonkosten valt in 2011 lager uit omdat in dat jaar is gefunctioneerd met twee bestuursleden. De
tijdelijke inzet van 0,4 fte is per 31-12-2011 beëindigd. In september is besloten te werven voor een nieuw
bestuurslid. Provinciale Staten heeft uit haar midden een selectiecommissie samengesteld, aangevuld met
de griffier en de voorzitter van de Rekenkamer. Begin 2012 is het bestuurslid C. de Graaf benoemd,
waardoor het bestuur van de Rekenkamer weer volledig is.
Ik sluit af met de hoop uit te spreken dat we constructief kunnen voortgaan op de in 2011 ingeslagen weg.
Hoogachtend,

Dr. P. Castenmiller
Voorzitter Rekenkamer Zeeland
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De post communicatie omvat de kosten voor drukwerk en de inhuur van de externe communicatieadviseur.
De post overige kosten bevat onder meer opleidingskosten, lidmaatschap NVRR, boeken etc.

