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Aanleiding 

- De Randstedelijke Rekenkamer, ondersteund door onderzoekers 

van Bureau Zaker, valideerden de Terugblik van de collegeperiode 

2007-2011 van de Provincie Zuid-Holland in 2012.  

- In de bijeenkomst van de programmaraad van 4 maart jl is 

aangegeven dat Zuid-Holland weer een Validatie zou willen laten 

uitvoeren over de Terugblik van de huidige collegeperiode.  

- De Rekenkamer geeft daaraan gehoor. 
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Aanpak 

- Het onderzoeksobject is de vastgestelde versie van de Terugblik van eind 

oktober. 

- Bij de vorige Validatie is een steekproef van de doelstellingen onderzocht. 

Ditmaal zullen alle beleidsprogramma’s in zijn geheel worden gevalideerd.    

- Net als bij de vorige Validatie zullen de IRP’s vanwege de overlap met de 

beleidsprogramma’s buiten de scope worden gehouden. 

- De opvolging van de aanbevelingen uit het vorige onderzoek wordt bij de 

nieuwe Validatie betrokken. 
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Uitgangspunten 

- De Terugblik wordt niet opgesteld vanuit een wettelijke verplichting. 

Er bestaan dan ook geen verslaggevingsvereisten, zoals die voor 

bijvoorbeeld jaarrekening en programmabegroting zijn vastgelegd in 

het Besluit Begroting en Verantwoording.  

- Inmiddels heeft de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de 

Rekenkamer eigen richtlijnen opgesteld, de zogenaamde 

“Uitgangspunten Terugblik”. Waar mogelijk is hierbij gebruik 

gemaakt van de bepalingen uit de BBV en de “Reporting principles” 

van de Global Reporting Initiative. 

- Doelstelling van de Validatie is het verstrekken van een oordeel of 

de informatie in de Terugblik Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 de 

doelstellingen, de gebeurtenissen en de prestaties van de Provincie 

Zuid-Holland op dat gebied in de periode 2011-2015 weergeeft in 

overeenstemming met de “Uitgangspunten Terugblik”. 

- Het streven is de informatie zoveel mogelijk met redelijke mate van 

zekerheid te controleren.  
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Toetsingskader 

- De Terugblik geeft toereikend inzicht in de mate waarin de provincie haar 

voornemens uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 heeft bereikt.  

- De Terugblik geeft inzicht in de realisatie van deze voornemens op basis 

van realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de begroting. 

-  De Terugblik geeft per doelstelling inzicht in: 

- de mate waarin de doelstelling is gerealiseerd; 

- de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te 

bereiken; dit gebeurt kort en bondig; 

- de behaalde resultaten. 

- De Terugblik geeft inzicht in de voortgang van de in het 

Hoofdlijnenakkoord aangekondigde intensiveringen en heroverwegingen.  

- De Terugblik bevat de belangrijkste maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen die impact hadden op het provinciaal beleid. 
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Toetsingskader 

- De Terugblik geeft inzicht in de voortgang van ingezette decentralisaties en 

recentralisaties. 

- De Terugblik geeft inzicht in realisatie van voorstellen voor bijsturing en in 

aandachtspunten uit de Halfwegevaluatie. 

- De resultaten in de Terugblik zijn in overeenstemming met de 

verantwoording in de jaarrekening. 
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Toetsingskader 

- De Terugblik moet positieve en negatieve aspecten van de prestaties van 

de provincie weerspiegelen om een gemotiveerde beoordeling van de 

algehele prestaties mogelijk te maken (evenwichtigheid). 

- De Terugblik is voldoende nauwkeurig en gedetailleerd zodat 

belanghebbenden de prestaties van de organisatie kunnen beoordelen 

(nauwkeurigheid). 

- De Terugblik is begrijpelijk en toegankelijk voor belanghebbenden 

(begrijpelijkheid en toegankelijkheid). 

- De Terugblik is juist en toereikend.  
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Wat levert het op? 

- Een beknopte rapportage, die PS voorziet van aanvullende zekerheid dat de 

inhoud van de Terugblik deugdelijk is en onderbouwd wordt door 

feitenmateriaal. 

- De discussie tussen PS en GS kan zich concentreren op de bereikte 

resultaten. 

- Het laten valideren van de Terugblik door de Rekenkamer getuigt van lef en 

vooruitstrevendheid in provincieland. 
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- 28 oktober - 11 december:  uitvoering onderzoek en opstellen concept rapportage 

- 12 december - 6 januari:  hoor – wederhoor op concept rapport 

- 7 januari - 12 januari:  verwerken wederhoor  

- 13 januari:   definitief rapport aan PS en GS (onder embargo) 

- 20 januari:   publicatie 

- 28 januari:   behandeling Terugblik en Validatierapport in PS 

Planning (onder voorbehoud) 
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