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Revolverende fondsen in Overijssel
Deventer, 24 februari 2017
De provincie Overijssel heeft weloverwogen besluiten genomen over de oprichting van
revolverende fondsen en dit doorvertaald in onder andere statuten, reglementen en
contracten. De informatievoorziening aan Provinciale Staten over de benutting van het
geld en de behaalde resultaten moet beter. Dit concludeert de Rekenkamer OostNederland in haar rapport Provinciaal geld op afstand.
De provincie Overijssel heeft een aantal revolverende fondsen opgericht en heeft daar circa
€ 272 miljoen voor beschikbaar gesteld. Op deze manier wil Overijssel verschillende doelen
bereiken onder andere op het gebied van duurzame energie, innovatie en werkgelegenheid.
Het geld van de fondsen wordt geïnvesteerd door het verstrekken van leningen aan bedrijven
of door het financieel deelnemen in bedrijven. Revolverende fondsen hebben als kenmerk
dat het geïnvesteerde geld weer terug komt in het fonds, waarna het opnieuw geïnvesteerd
kan worden. De uitvoering is door de provincie op afstand gezet bij externe fondsbeheerders.
De rekenkamer heeft voor twee revolverende fondsen (het Energiefonds Overijssel en het
Innovatiefonds Overijssel) onderzocht hoe de provincie deze heeft vormgegeven en hoe zij
zicht houdt op het bereiken van de doelen door de fondsen.
De rekenkamer concludeert dat de provincie vooraf goed heeft nagedacht of en waarom zij
een fonds wil starten en hoe zij dit wil organiseren. Wel vindt de rekenkamer het opvallend
dat de structuur en werkwijze van de fondsen anders is, terwijl daar geen redenen voor lijken
te zijn. Hieruit volgt de aanbeveling om de fondsen te harmoniseren. De kaders die
Provinciale Staten stelden aan de fondsen onder meer over de omvang en investeringen, zijn
over het algemeen duidelijk. Alleen bepaalde doelen kunnen scherper. De kaders zijn
doorvertaald in onder andere statuten, reglementen en contracten.
De link tussen de provinciale doelen en de resultaten van de fondsen wordt niet duidelijk
gelegd in de rapportages van de fondsen en in de provinciale jaarverslagen staat geen
informatie over de benutting van de financiële middelen en de resultaten. Dit maakt het
moeilijker voor Provinciale Staten hun controlerende rol goed in te vullen. De rekenkamer
beveelt daarom aan om verder afspraken te maken over rapportages van de fondsen en om
in de jaarstukken van de provincie meer informatie op te nemen over de fondsen. Dit
onderzoek is ook uitgevoerd bij de provincie Gelderland. Ook daar is de
informatievoorziening een belangrijk punt van aandacht.

Contact
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer OostNederland, de heer Mekel: 06-11794392 of met de secretaris-directeur, mevrouw Mathijssen via
0570-665800. Het onderzoeksplan 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 OostNederland.
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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. De onderzoeksrapporten
zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten
besluiten vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt.
Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur
en aan het vergroten van de publieke verantwoording.
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