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1. Opening 
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van dhr. Van Hal Scheffer, lid van de Programmaraad namens 
de provincie Utrecht. Hij wordt vervangen door dhr. Dercksen. 
 
2. Vaststellen verslag 26 april 2012  
Mw. Blom geeft aan dat prominenter had kunnen worden beschreven dat het bij de discussie over 
de evaluatie is gesteld dat het de bedoeling is om te kijken hoe de aanpak van de onderzoeken iets 
minder wetenschappelijk van aard kan zijn. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld. 
 
3. Voorbereiding evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad 
Gestart wordt met een korte uitleg over de werkzaamheden van het voorbereidingsclubje, met als 
uitkomst het nu voorliggende PvA met bijbehorende offerteaanvraag. In de daarop volgende 
discussie werden opmerkingen gemaakt, vragen gesteld en tekstuele voorstellen gedaan. Deze 
zullen door dhr. Poort verwerkt worden in een definitieve versie van PvA en offerteaanvraag, die 
vervolgens door de Begeleidingscommissie (zie onder) zullen worden gehanteerd bij de 
aanbesteding. Hoofdpunten die aan de orde kwamen: 



• Het gesloten bedrag van € 50.000,-, waardoor concurrentie dus niet op prijs, maar op 
kwaliteit plaats zal vinden. 

• De formulering van een aantal vraagstellingen.  
• Maak het niet te breed; zorg voor focus in de vraagstelling en richt je op de periode sinds de 

vorige evaluatie. 
• Breng onderscheid aan in PS enerzijds en GS/ambtelijk organisatie anderzijds. 
• Provinciewet en Gemeenschappelijke Regeling zijn de kaders; hier naar verwijzen. 
• Voeg in de offerteaanvraag nog een datum toe tot wanneer vragen gesteld kunnen worden 

en deel de antwoorden ook met de overige bureaus die om een offerte worden gevraagd. 
Uit te nodigen bureaus 
Een shortlist van vier bureaus is aan de Programmaraad voorgelegd. Men maakt hierin verder geen 
keuze en laat het aan de Begeleidingscommissie om offertes op te vragen. Wel wordt er op gewezen 
dat het te selecteren bureau geen medewerkers in mag zetten die betrokken zijn geweest bij 
onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer. 
Begeleidingscommissie 
Ter vergadering en kort daarna zijn de namen aangedragen. De Begeleidingscommissie zal bestaan 
uit: mw. Grooten (Noord-Holland), dhr. Heemskerk (Zuid-Holland), dhr. Van Ravenzwaaij 
(Flevoland) en mw. Boelhouwer (Utrecht). 
Extern adviseur 
Vanuit de Rekenkamer is de suggestie gedaan om een extern adviseur aan de Begeleidingscommissie 
te koppelen (dus niet als lid). Concreet is daartoe dhr. De Jong, scheidend lid van de Algemene 
Rekenkamer, genoemd. Er dient goed gelet te worden op de taakomschrijving. Randvoorwaarde is 
dat hier geen extra kosten (behoudens eventuele reiskosten) aan verbonden zijn. In de 
Begeleidingscommissie zal verder worden gesproken over welke rol dhr. De Jong eventueel kan 
spelen. 
Ondersteuning 
De ondersteuning van de Begeleidingscommissie zal worden verzorgd door dhr. Poort. Vanuit 
Utrecht zal ook de opdrachtverlening worden geregeld, waarna kosten worden doorbelast naar de 
drie overige provincies. 
 
4. Stand van zaken lopende onderzoeken 
5. Nader te bepalen onderzoeksonderwerpen voor 2013 
Aan de hand van sheets licht mw. Hoenderdos de stand van zaken van beide agendapunten toe.  
Nazorg: onderzoekstrajecten gaan in de tijd uit elkaar lopen; er volgt wel een provincievergelijking 
aan het eind. Vraag is om aandacht te schenken aan actualiteit (bv. Coupépolder in Zuid-Holland). 
Doelstellingen begroting 2013 en Verkeersveiligheid: Hierover is een andere aanpak gekozen dan 
gebruikelijk (zie ook punt 8). 
Risicomanagement & Weerstandscapaciteit: In Noord-Holland en Utrecht is onlangs nieuw beleid 
vastgesteld. Flevoland voert stapsgewijs verbeteringen door en Zuid-Holland start zelf een 
onderzoek. Een onderzoek van de Rekenkamer op dit moment komt dus ofwel te vroeg, ofwel te 
laat. Conclusie is dat het onderzoek wordt uitgesteld. 
Recreatieschappen: Met woordvoerders uit de vier provincies zijn sessies belegd. Gekozen wordt 
voor het thema Natuurbeheer. 
Op basis van de input van de provincies op de groslijst wordt een aantal onderwerpen afgevoerd en 
worden voor 2013 en 2014 voorstellen gedaan (zie sheets). Stille lasten (Fl) gaat over de 
infrastructuur die destijds door de Rijksdienst IJselmeerpolders om niet is overgedragen aan de 
provincie, maar waarvoor nu mogelijk onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor onderhoud. Het 
onderwerp Geheimhouding komt terug in de Programmaraad van april 2013. RUD’s zijn een goed 
onderwerp voor 2014. Niet nog verder naar achteren schuiven, i.v.m. de bestuurlijke risico’s in de 
transitiefase. Ook kijken naar fases als vorming en tijdens de definitieve situatie. Eventueel kiezen 



voor quick scans. Aanspreekbaarheid en ambtelijke aandacht in de transitiefase zijn eventueel 
hinderend voor een onderzoek op dat moment.  
Als nieuwe ideeën worden nog geopperd: Gesloten huishouding en Advisering over ruimtelijke 
kwaliteit. Afgesproken wordt om deze onderwerpen mee terug te nemen voor bespreking in de 
afzonderlijke provincies. 
Natuurbeheer als onderzoeksoptie zal nogmaals in Utrecht worden bekeken. Voor een onderwerp als 
Verbonden partijen, dat mogelijk in 2014 aan bod komt, wordt gevraagd of de Rekenkamer daar ook 
PPS-constructies onder verstaat. Dat blijkt niet het geval. Vergrijzing wordt alsnog op de groslijst 
gehouden. 
 
6. Presentatie aanpassing website Randstedelijke Rekenkamer 
De vernieuwde website wordt aan de Programmaraad getoond. Met name is het nu mogelijk om alle 
documenten rond uitgevoerde onderzoeken, logisch gegroepeerd, op de website te vinden. Ook aan 
de onderzoeken gelieerde documenten kunnen daar worden aangetroffen. 
 
7. Terugblik procedure programmeringsnotities Groene Hart en Risicomanagement & 

Weerstandsvermogen 
Deze notities zijn rondgestuurd als voorloper op de op te stellen onderzoeksopzetten. Vanuit de 
provincies zijn weinig reacties ontvangen. Conclusie is dat langs de provincies gaan en spreken met 
woordvoerders effectiever is. 
 
8. Terugblik Bijeenkomst Verkeersveiligheid op 5 november 2012 
Verkeersveiligheid is aan discussietafels in een dinersetting besproken om kennis te delen en de 
problemen te verkennen. Over de bijeenkomst is meer informatie beschikbaar op de website. De 
programmaraadsleden die aanwezig waren vonden het een aangename en leerzame bijeenkomst, 
waarbij het interactieve goed tot zijn recht kwam. Toch heeft het ook een bepaald element van 
vrijblijvendheid in zich. Vraag is dus wat nu de vervolgstap is; wat gaat de Rekenkamer met de 
resultaten doen? 
 
9. BTW-plichtigheid Randstedelijke Rekenkamer 
Via een sheet (bijgevoegd) licht dhr. Wiggers een en ander toe. 
 
10. Kwaliteitshandvest G4+1 rekenkamers 
De rekenkamers van de G4 en de Randstedelijke Rekenkamer hebben een kwaliteitshandvest 
gemaakt. Dit is voornamelijk intern gericht en daarmee aanvullend op de uit te voeren evaluatie. 
Rondom het handvest zal een visitatie worden georganiseerd. 
 
11. Vergelijkbaarheid provinciale begrotingen 
Zuid-Holland zal het IPO verzoeken een onderzoek te doen waarmee je provincies met elkaar kunt 
vergelijken. Ook zal de provinciale begroting van Zuid-Holland met andere instanties worden 
vergeleken. Het resultaat zal met de Programmaraad gedeeld worden. In Noord-Holland is veel 
discussie geweest om tot de opzet van de begroting te komen zoals die nu is. De wens is om deze 
opzet nu zo te laten. Gelijkluidende signalen zijn er vanuit Flevoland en  Utrecht. 
 
12. Rondvraag 
Gevraagd wordt wat de aangekondigde fusie van de Noordvleugel betekent voor de Randstedelijke 
Rekenkamer. Gaan op termijn landsdelige rekenkamers ontstaan? Nagegaan kan worden hoe we op 
e.e.a. kunnen anticiperen als meer duidelijk wordt over uitkomst en proces van de fusie. 
 



 
13. Plannen volgende bijeenkomst 
Deze wordt vastgesteld op dinsdag 9 april 2013; aanvang 19.00 uur (let op: we starten een half 
uur eerder dan tot dusver gebruikelijk). 
 
14. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.35 uur. 


