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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland  
 
Rekenkamer onderzoekt inzet van coronamaatregelen door Gelderland en Overijssel  
 
Deventer, 5 november 2020 
 
 
Welke maatregelen hebben de provincies Gelderland en Overijssel in het kader van COVID-19 
genomen? En wat is de stand van zaken van uitvoering van de maatregelen met een 
financieel karakter? Die vragen staan centraal in een onderzoek dat de Rekenkamer Oost-
Nederland start. 
 
De provincies Gelderland en Overijssel maakten miljoenen vrij om de gevolgen van COVID-19 
op te vangen. Geld dat bedoeld is voor maatregelen om bijvoorbeeld de cultuur-, de 
recreatie- en de toeristische sector en het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Over de 
financiële gevolgen en bereikte resultaten moet op een zeker moment verantwoording 
worden afgelegd. De Rekenkamer Oost-Nederland wil met een onderzoek naar de provinciale 
maatregelen in een vroeg stadium en op proactieve wijze bijdragen aan een goede inzet van 
publiek geld.  
 
In dit onderzoek richt de Rekenkamer zich op de maatregelen die de provincies hebben 
genomen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Het onderzoek kent 
twee fasen. Het doel van de eerste fase is om een totaaloverzicht van alle maatregelen te 
krijgen en om de voortgang van de maatregelen met een financieel karakter in beeld te 
brengen. Voor het resultaat denkt de Rekenkamer aan een product dat digitaal toegankelijk 
is, bijvoorbeeld een dashboard. Tijdens deze eerste fase moet duidelijk worden of en zo ja, 
waarnaar de Rekenkamer een verdiepend onderzoek (tweede fase) gaat uitvoeren. Daarbij 
zijn meerdere invalshoeken mogelijk, zoals een onderzoek naar de afwegingen die de 
provincies maakten bij de keuze van de maatregelen of een onderzoek naar bereikte 
resultaten en effecten van maatregelen.  
 
 
 

Over de Rekenkamer Oost-Nederland 

De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij 

doen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. Hiermee willen we 

bijdragen aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur en aan het vergroten van de publieke 

verantwoording. 

 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-

Nederland, de heer Mekel: 06-11794392 of met mevrouw Mathijssen, secretaris-directeur van de 

Rekenkamer via 0570-665800. Het onderzoeksrapport is te downloaden van onze website 

www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie aan over de organisatie en de werkwijze 

van de Rekenkamer Oost-Nederland.  
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