Besluit PS/2017/261

Provinciale Staten van Overijssel,
gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 10 maart 2017
overwegende
besluiten:
1.
2.

3.

in te stemmen met het rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland "Provinciale fondsen
op afstand". Een onderzoek naar revolverende fondsen;
in te stemmen met de hoofdconclusie:
De afwegingen over de inzet en de vormgeving van de revolverende fondsen voor energie
en innovatie zijn over het algemeen zorgvuldig gemaakt. We constateren echter dat de
structuur en werkwijze van de fondsen verschilt terwijl daar qua inhoud geen redenen
voor lijken te zijn. Dit komt de inzichtelijkheid niet ten goede. De kaders van PS zijn over
het algemeen duidelijk en zijn consistent uitgewerkt in fondsdocumentatie. Alleen
bepaalde doelen kunnen scherper. In de praktijk blijkt de fondsenstructuur nog niet
optimaal te werken. Een evaluatie naar deze fondsenstructuur is recent gestart. GS
ontvangen informatie over de fondsen waardoor zij toe kunnen zien op de resultaten. Zij
sturen een deel van deze informatie door aan PS. Een link tussen de geboekte resultaten
en de provinciale doelen wordt beperkt gelegd. GS verantwoorden zich in de jaarstukken
niet over de geboekte resultaten van de fondsen. Beide punten maakt het voor PS moeilijk
om haar controlerende taak goed in te vullen.
en de deelconclusies uit fase 1:
afwegingen zijn over het algemeen zorgvuldig, structuur en werkwijze verschillend zonder
duidelijke reden;
kaders zijn over het algemeen duidelijk en consistent uitgewerkt in fondsdocumentatie;
en de deelconclusies uit fase 2:
fondsenstructuur functioneert niet optimaal;
zicht op resultaten fonds in relatie tot provinciale doelen kan sterker;
de aanbevelingen:
1. Harmoniseer organisatie en werkwijze bestaande revolverende fondsen en richt
nieuwe fondsen in lijn hiermee in.
2. Onderzoek of het beoogde maatschappelijk rendement van het Energiefonds scherper
geformuleerd kan worden.
3. Maak afspraken met fondsbeheerders over link tussen resultaten fonds en provinciale
doelen in rapportages van fonds.
4. Rapporteer in het provinciale jaarverslag bij betreffende kerntaak over benutting,
revolverendheid en maatschappelijke prestaties fonds.
over te nemen en GS op te dragen uitwerking te geven aan deze aanbevelingen en een
jaar na de behandeling van dit rapport inzicht te geven aan deze implementatie.

Zwolle, 24 mei 2017
Provinciale Staten voornoemd,

Plaatsvervangend voorzitter,

Loc~

