Woord vooraf
2015 stond in het teken van samenwerking. Om tot een goede samenwerking met
Provinciale Staten te komen werd op 10 april een introductiebijeenkomst voor nieuwe
Statenleden georganiseerd. Samen met de Rekenkamer Oost-Nederland, de Noordelijke
Rekenkamer en de Randstedelijke Rekenkamer zijn de provinciale taken op het gebied van
bedrijven met majeure risico’s onderzocht. De samenwerking was leerzaam en inspirerend.
In 2015 werd verder het onderzoek naar Europese subsidies gepresenteerd. Veel van de
aanbevelingen daarvan zijn overgenomen en inmiddels gerealiseerd. Tenslotte hebben we
na bijna 12 jaar afscheid genomen van A.B.C. de Klerck als bestuurslid. Als zijn opvolger
mochten mw. drs. R.A. de Visser verwelkomen die op 11 december 2015 in de
Statenvergadering is benoemd.
P. Castenmiller
Afgeronde onderzoeken
In 2015 werd het volgende onderzoek afgerond “Europese subsidies in Zeeland” afgerond
Op 25 september is het rapport Europese subsidies aangeboden aan Provinciale Staten. De
Rekenkamer ging na wat voor de provincie de overwegingen zijn om Europese subsidies te
verwerven en wat men er mee wil realiseren. Er werd vooral gekeken of het puur om het
“binnenhalen” van extra geld gaat of het realiseren van provinciaal beleid. Verder is de
communicatie naar ondernemers, kennisinstellingen burgers en Europa onderzocht en
werden hiertoe interviews gehouden met vertegenwoordigers uit die sectoren. Download
het onderzoeksrapport of lees het persbericht.
Implementatie aanbevelingen
Deelnemingenbeleid
Het opstellen van een algemeen integraal beleid ten aanzien van verbonden partijen was
één van de belangrijkste aanbevelingen van dit onderzoek. Dit algemene
deelnemingenbeleid bevindt zich in de laatste fase. Naar verwachting zal dit voor de zomer
aan Provinciale Staten worden aangeboden. Voor het volgende jaarverslag zal hierover
uitvoeriger inhoudelijk worden gerapporteerd,
Europese subsidies

De aanbeveling om Provinciale Staten meer te betrekken bij de diverse programma’s vanuit
Europa is duidelijk opgepakt en onder meer vormgegeven door met PS een voorlichtende
dag in Brussel te organiseren. Ook is een Zicht op Beleid-sessie georganiseerd voor PS over
de Europese programma’s.
Ook in de toekomst wil men dergelijke bijeenkomsten organiseren. Voor de organisatie
worden interne workshops en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
Samen met een vaste communicatiemedewerker wordt gewerkt aan het communiceren van
de resultaten via website en nieuwsbrieven. Er is niet gekozen voor 1 Europa-deskundige per
afdeling omdat men in wil zetten op brede inzetbaarheid en vreest met het aanwijzen van 1
persoon eerder verkokering in de hand te werken.
Kleine subsidies lopen vooral via de Innovatieregeling MKB, waarbij Impuls als frontoffice
fungeert. Voor deze regeling is ruime belangstelling. Resumerend kan gesteld worden dat de
aanbevelingen nagenoeg geheel geïmplementeerd zijn.
Financiën
Overzicht van de begroting en de realisatie

Loonkosten (incl. bestuur)
Communicatie
Uitbesteden onderzoek
Overige kosten
Totaal

Begroot
€ 230.100
€ 6.000
€ 33.500
€ 12.000
€ 281.600

Realisatie
€ 228.562
€ 7.125
€ 17.000
€ 14.246
€ 266.934

Resteert
1.538
-1.125
16.500
-2.246
€ 14.666

Overleg/Communicatie
Overleg Provinciale Staten
Naast het formele overleg in commissies naar aanleiding van de uitgebrachte rapporten
voert het bestuur van de Rekenkamer geregeld overleg met de Programmaraad. In 2015
werd vier maal met de Programmaraad overlegd. Tenslotte is ook in 2015 weer overleg
gevoerd met een delegatie van het Presidium. Op 10 april werd een introductiebijeenkomst
georganiseerd voor de nieuwe Statenleden. De basis werd gevormd door de conclusies uit
het rapport “doorwerking aanbevelingen”.
Overleg portefeuillehouders GS, ambtelijke organisatie
In het kader het onderzoek BRZO is gesproken met de gedeputeerde die hier vanuit zijn
portefeuille mee te maken hebben.
Er vindt regulier overleg plaats tussen medewerkers van de statengriffie, afdeling Financiën
en de concernstaf. Dit overleg wordt gebruikt voor informatie-uitwisseling en afstemming.
Overig overleg

Ook werd deelgenomen aan het overleg tussen de provinciale rekenkamers. Ook dit overleg
heeft vooral het karakter van informatie-uitwisseling. Daarnaast werd in het kader van het
BRZO-onderzoek intensief samengewerkt met de andere rekenkamers.

