Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland

Provincies Gelderland en Overijssel geven minder geld uit dan
begroot
Deventer – maandag 14 april. Uit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland komt
naar voren dat de provincies Gelderland en Overijssel minder geld hebben uitgegeven
voor provinciale activiteiten dan vooraf was ingeschat. Dit wordt ook wel
onderbesteding genoemd.
Bij onderbesteding gaat het om het verschil tussen wat er voor een bepaald jaar is begroot
en wat er uiteindelijk is uitgegeven. Dit lijkt een luxeprobleem. Toch is aandacht voor het
zoveel mogelijk voorkomen van onderbesteding belangrijk. Geld dat niet besteed blijkt te
zijn, had bijvoorbeeld al eerder besteed kunnen worden aan andere activiteiten die nuttig
zijn voor de maatschappij. Voor Provinciale Staten kan de vraag naar voren komen of wat
is opgenomen in de begroting, ook is gerealiseerd. Ook kan de volgende vraag naar voren
komen: "waarom heeft de provincie geld over gehouden en kan de provincie niet met
minder geld toe?".
Uit het onderzoek komt naar voren dat er in de jaren 2004 – 2006 sprake is van
onderbesteding en dat het in Gelderland tenminste gaat om € 62 miljoen en in Overijssel
om € 15,5 miljoen (en tenminste om 10,1% en 4,1% van de lasten volgens de gewijzigde
begroting). Voor een goed begrip van onderbesteding moet niet alleen gekeken worden
naar getallen over onderbesteding. Onderbesteding verdient vooral aandacht wanneer de
provincie dit had kunnen voorkomen en als de doelen voor de maatschappij niet zijn
gehaald.
Beide provincies hebben aandacht voor onderbesteding, maar een analyse van de oorzaken
van onderbesteding laat zien dat er nog meer kan worden gedaan om onderbesteding te
voorkomen. Zo kunnen provincies beter dan nu het geval is inschatten hoeveel geld er voor
bepaald werk nodig is en hoe snel met de werkzaamheden begonnen kan worden. Ook de
politiek heeft daarbij een belangrijke rol, omdat hier wordt bepaald hoe er wordt gepland
en begroot. Ook is het voor de provincie belangrijk zo goed mogelijk afspraken te maken
met gemeenten. Wanneer bijvoorbeeld projecten later worden opgestart door vertraging
bij gemeenten, houdt de provincie geld over. De provincie kan echter invloed uitoefenen
om dit zo veel mogelijk te voorkomen.
De Rekenkamer adviseert de door de provincies in gang gezette ontwikkelingen voort te
zetten, maar meer te doen om onderbesteding te voorkomen. Concreet zou de provincie
bijvoorbeeld nog meer aandacht kunnen besteden aan het realistisch inschatten van het
tempo waarin de werkzaamheden over de verschillende jaren kunnen worden uitgevoerd.
Daarnaast adviseert de Rekenkamer vooraf na te gaan welke risico's er bestaan met
betrekking tot de uitvoering door andere organisaties en hier zo goed mogelijke afspraken
over te maken. Provinciale Staten zouden kritisch moeten kijken naar onderbesteding,
vooral als de doelen niet zijn gehaald en de provincie onderbesteding had kunnen
voorkomen.
Noot voor de redactie: Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport
“Onderbesteding, wat is het probleem?” kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Van Dijk: 06-55803267 of met de directeur van de
Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Bruggink: 0570-665800 of 06-51865795. Het gehele rapport is
vanaf 16 april 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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