Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland

Rekenkamer start onderzoek naar toezicht van de provincies Gelderland en
Overijssel op de gemeentefinanciën
Deventer, 15 november 2012. Gemeentefinanciën zijn afgelopen jaren steeds meer onder druk
komen te staan onder andere door verliezen op hun grondbezit. De provincie houdt toezicht op de
gemeentefinanciën. Voor de Rekenkamer Oost-Nederland is dit aanleiding te onderzoeken hoe de
provincies Gelderland en Overijssel deze rol als toezichthouder vormgeven.
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun financieel beleid. Ze maken jaarlijks een begroting die
inzicht moet geven in het financiële beleid en die in evenwicht moet zijn, ook voor de komende
jaren. De provincie heeft een wettelijke taak om daar toezicht op te houden. De Rekenkamer wil
onderzoeken hoe de provincie dit aanpakt. Het onderzoek spitst zich daarbij toe op de gemeentelijke
grondexploitaties. De verwachting was dat er veel gebouwd zou worden en gemeenten kochten
grond voor bijvoorbeeld woningbouw en bedrijventerreinen. Deze plannen gaan door de
economische crisis niet door, waardoor gemeenten met de grond blijven zitten en opbrengsten
mislopen.
Op basis van het onderzoek worden aandachtspunten voor de beide provincies geformuleerd. Het
onderzoek wordt naar verwachting in april 2013 gepresenteerd.

Over de Rekenkamer Oost-Nederland
De Rekenkamer Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) beoogt het bestuurlijk functioneren van
de beide provincies te versterken. De Rekenkamer is primair ondersteunend aan Provinciale Staten.
Zij geeft hieraan vorm door middel van onderzoek. De onderzoeken leiden tot conclusies en
verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen dragen bij aan het:
• versterken van de controlerende en kaderstellende rol van Provinciale Staten;
• verbeteren van het handelen van de provincies; en
• vergroten van de publieke verantwoording.
Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het onderzoeksplan Provinciaal toezicht op
de gemeentefinanciën kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer OostNederland, de heer Van Dijk: 06-55803267 of met de directeur van de Rekenkamer Oost-Nederland,
de heer Bruggink: 0570-665800 of 06-51865795. Het onderzoeksplan is vanaf 15 november 2012
tevens te downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie
aan over het doel en de werkwijze van de Rekenkamer Oost-Nederland.
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