
 

 

Inleiding 

Fracties, hartelijk dank voor de vragen. U refereert aan het voorstel over de begroting c.a. Noordelijke 

Rekenkamer van het Presidium, Statenstuk 2020-942. Wij hebben ons uiterste best gedaan zoveel 

mogelijk van uw vragen van een antwoord te voorzien. Echter, vanuit de wettelijke taak bezien, is de 

Noordelijke Rekenkamer een instrument van uw Staten bij de uitvoering van de controlerende taak. 

Desalniettemin proberen wij de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. De vragen die aan de NRK 

zijn gesteld, zijn door de Statengriffie bij de NRK uitgezet.  

 

 

Vragen fracties 

 

Fractie: Forum voor Democratie 

Voorzitter, 

Forum voor Democratie heeft wat vragen en opmerkingen betreffende de jaarrekening 2019 en begro- 

ting 2021 van de Noordelijke Rekenkamer. Forum neemt hierin een kritische houding aan, immers 

staan wij als conservatieven voor een kleine en sobere overheid. Deze houding staat echter niet sym-

bool voor hoe Forum voor Democratie tegen de Noordelijke Rekenkamer aankijkt op professioneel 

vlak. Wij waarderen deze Rekenkamer zeer en prijzen de kwaliteit van hun onderzoeken. 

 

Jaar Eigen bijdrage Provincie Drenthe 

2021 288334 EURO 

2020 275667 EURO (+ eenmalige 15000) 

2019 275900 EURO 

 

De structurele bijdrage van de Provincie Drenthe stijgt in 1 jaar met 4,6%. Dat is zeer stevig. 

En dat terwijl we lezen dat veel grote uitgaven qua ICT en automatisering eenmalig zullen zijn. 

Daarbij, 2019 wordt afgesloten met een normoverschrijding van de eigen reserve (meer dan 

5%) van de NRK terwijl in 2020 al een eenmalige extra bijdrage van 15.000 EURO is verge-

ven. Deze extra eenmalige bijdrage lijkt echter per 2021 structureel te worden. Tevens wordt 

er aan de Nassaulaan 5 in Assen (absolute A locatie) extra ruimte gehuurd van 115 m2. Dat 

terwijl de afgelopen jaren de bezetting onder de 5 FTE was en in de toekomst de 6,4 FTE nooit 

zal overschrijden. U begrijpt, voorzitter, dat Forum voor Democratie enigszins de wenkbrauwen 

fronst en het volgende vraagt aan GS: 

 

- Is GS bereidt te onderzoeken of er conservatiever begroot kan worden in de toekomst? 

 

Antwoord 

Vanuit de wettelijke taak bezien, is het aan uw Staten om te onderzoeken of er conservatiever kan 

worden begroot.  
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Fractie: CDA 

Voorzitter, de CDA-fractie vindt het belangrijk om het instituut Noordelijke Rekenkamer haar 

waardevolle werk te laten doen. Ook het gezamenlijk optrekken daarbij met Friesland en Gro-

ningen is van grote meerwaarde op meerdere fronten. Wij hebben dan ook met belangstelling 

kennisgenomen van de betreffende stukken. Zien we in 2020 nog de gevolgen en nasleep van 

de onverkwikkelijke gebeurtenissen in het recente verleden, in 2021 is hier een streep onder 

gezet en kunnen we ook financieel van een naar verwachting ‘normaal’ jaar spreken. Onze 

fractie kan zich vinden in de voorgestelde adviezen van het presidium, zowel t.a.v. de begro-

ting, als de jaarrekening en –verslag, inclusief de resultaatbestemming. Wel hebben wij twee 

vragen, die, naar wij aannemen, gesteld kunnen worden aan zowel het college als de NRK: 

1. Helaas is het college van de NRK nog steeds niet voltallig. Kunt u aangeven hoever het 

staat met de procedure om tot een voorstel voor een voorzitter te komen? Wat is daarbij 

de planning? 

2. Met de recente zoektocht naar de voorzitter, die helaas abrupt eindigde, zijn de nodige er-

varingen opgedaan. Is dat proces inmiddels grondig geëvalueerd? En heeft dat ook nog 

geleid tot een bijstelling van de koers, of andere wijzigingen, verbeteringen, etc.? 

 

Antwoord 

Wij gaan hier niet over. Dit is aan de Raad van Advies. 

 

 

Fractie: Partij voor de Dieren 

Waarom is het advies geen zienswijze in te dienen voor de ontwerpbegroting NRK 2021? 

 

Antwoord 

Dit advies is niet van ons afkomstig, maar van het Presidium.  

 


