Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland

Rekenkamer publiceert geactualiseerde Coronarekening Gelderland
Deventer, 9 juni 2021
De provincie Gelderland maakte € 60 miljoen euro vrij om de gevolgen van Covid-19 op te
vangen. Geld dat bedoeld is voor maatregelen om bijvoorbeeld gemeenten, de cultuursector,
de toeristische sector en het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. De Rekenkamer
maakte de Coronarekening om te laten zien waar het geld aan is en wordt besteed.
Uit de geactualiseerde Coronarekening blijkt dat, per inwoner, het meeste geld uit subsidies
naar bedrijven, (overheids)instellingen en particulieren uit de gemeente Tiel is gegaan
(€ 18,87 per inwoner). Kijken we naar het gebruik, dan gaat het meeste geld naar bedrijven.
De duurste maatregel is de aankoop van aandelen in Oost NL (€ 16,3 mln.). Oost NL kan het
geld gebruiken om te investeren in bedrijven die bijdragen aan de Gelderse economie.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje in de Coronarekening Gelderland.
Een eerste versie van de Coronarekening Gelderland met cijfers over 2020 publiceerden we
eerder dit jaar. De geactualiseerde Coronarekening beschrijft de stand per 31 maart 2021 en
is in een nieuw, gebruiksvriendelijker, jasje gestoken.
Over de bereikte resultaten van de Covid-19 aanpak moet op een zeker moment
verantwoording worden afgelegd. De Rekenkamer Oost-Nederland wil daar met de
Coronarekening op een proactieve wijze aan bijdragen zodat publiek geld op een goede
manier word ingezet.

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.
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer OostNederland, de heer Mekel: 06-11794392 of met mw. Mathijssen, secretaris-directeur van de
Rekenkamer 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 Oost-Nederland.
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