Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland

Samenwerking met partners vraagt andere sturing van PS
Deventer, 13 juni 2016
Bij het programma Stad en Regio hebben Statenleden vooral op een traditionele manier
gestuurd en gecontroleerd, met een focus op doelen, middelen en inhoudelijke
verantwoording. In het programma wordt veel samengewerkt met partners en dat vraagt
om een andere manier van sturen en controleren, meer gericht op het
samenwerkingsproces. Dat concludeert de Rekenkamer Oost-Nederland in haar onderzoek
Handvatten PS voor netwerksturing, lessen uit het programma Stad en Regio. Voor
toekomstige programma’s zoals de Gebiedsopgaven die in samenwerking met partners
worden vormgegeven, doet de Rekenkamer Provinciale Staten drie lessen aan de hand.
Steeds vaker lossen overheden zoals de provincie Gelderland complexe maatschappelijke
vraagstukken niet alleen op. Zij zoeken daarvoor de samenwerking met partners die ook
belang hebben bij de oplossing ervan. Deze vorm van sturing wordt netwerksturing
genoemd.
Bij het programma Stad en Regio heeft de provincie de samenwerking gezocht met steden en
regio’s. Samen zijn zij opgetrokken om te werken aan sterke steden en een vitaal platteland.
Het programma bestaat uit 101 programma’s en 750 projecten en zorgt voor een
economische impuls van 865 miljoen euro die de leefbaarheid, de omgeving en de economie
verbeteren. De bijdrage vanuit de provincie Gelderland bedraagt zo’n 245 miljoen euro. Het
programma is inmiddels nagenoeg afgerond, in het najaar van 2016 volgen de
eindverantwoordingen waarna duidelijk wordt wat het heeft opgeleverd.
Statenleden hebben aangegeven dat zij zich afvragen of zij bij dit programma wel voldoende
hebben kunnen sturen en controleren. Dit was voor de Rekenkamer een belangrijke
aanleiding om met het onderzoek te starten. Uit ons onderzoek blijkt dat Provinciale Staten
weliswaar voldoende hebben kunnen sturen en controleren, maar dat zij dat op de
traditionele wijze hebben gedaan. Met de focus op doelen, middelen en inhoudelijke
verantwoording. Een manier die minder goed past bij de samenwerking die de provincie is
aangegaan, waarbij de provincie niet de enige is die doelen, middelen en meningen inbrengt.
Op basis van het onderzoek heeft de Rekenkamer een handreiking gedaan voor de sturing en
controle op het beleid dat in samenwerking met anderen wordt ingevuld en uitgevoerd.
Samengevat komt deze er op neer dat een expliciete keuze gemaakt moet worden om een
vraagstuk via netwerksturing aan te pakken, inclusief de daarbij behorende consequenties
voor de rol van Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. Daarnaast is het
van belang om duidelijk te maken wat de provincie wil bereiken met de samenwerking (het
speelveld) en als laatste is het nodig om ‘spelregels’ op te stellen. Met die spelregels zorgen
Provinciale Staten voor waarborgen in het samenwerkingsproces zodat zij op een goede
uitkomst kunnen vertrouwen.
Het rapport kan door Provinciale Staten betrokken worden bij de behandeling van de
uitvoeringsstrategie voor de Gebiedsopgaven die in juni 2016 door Provinciale Staten worden
behandeld.
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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.
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer OostNederland, de heer Mekel: 06-44657866 of met mevrouw Mathijssen, secretaris-directeur van de
Rekenkamer via 0570-665800. Het rapport 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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