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Ondeiwerp

Voorstellen onderzoeksprogramma 2012

Geachte leden van Provinciale Staten,

Jaarlijks inventariseert de Rekenkamer via de griffie bij PS welke voorstellen zij hebben voor

het onderzoeksprogramma van het komende jaar. De verkregen voorstellen worden samen met
die van de Rekenkamer zelf besproken met de Programmaraad. Het overleg met de (nieuwe)
Programmaraad op 19 mei jl. resulteerde vooralsnog niet in een eenduidig advies voor het nog

in te vullen deel van het onderzoeksprogramma 2012. Daarom is met de Programmaraad
afgesproken de resterende invulling van het onderzoeksprogramma aan te houden en eerst
een brede uitvraag bij PS te doen voor nieuwe thema’s c.q. specifieke onderwerpen

daarbinnen.

Bij deze verzoek ik u om eventuele voorstellen voor het onderzoeksprogramma vanuit uw
fractie aan mij kenbaar te maken. Dat kunnen wat mij betreft ook thema’s zijn die u niet zozeer

relevant acht voor 2012 als wel voor de jaren daarna. Bovendien kunnen dit zowel thema’s
voor provinciespecifieke als provincievergelijkende onderzoeken betreffen.

Ter verduidelijking van mijn verzoek heb ik hieronder enkele vragen geformuleerd:

1. Welke thema’s zou u willen laten onderzoeken door de Rekenkamer?

Toelichting: wij horen graag welke thema’s actueel en belangrijk zijn in uw provincie en

welke vraagpunten u hierbij eventueel heeft. Het helpt ons zeer als u een specifieke

aanleiding of concrete voorbeelden heeft.

2. Waarom is het onderzoeksthema politiek maatschappelijk en/of financieel

relevant?
Toelichting: de Rekenkamer wil met haar onderzoeken graag bijdragen aan het beter

functioneren van het provinciaal bestuur. Met maatschappelijk relevant wordt ook

gedoeld op het belang van het thema vanuit het perspectief van de burger.



3. Op welk moment zou een rapport van de Rekenkamer over het thema moeten
uitkomen, zodat u optimaal wordt ondersteund bij uw kaderstellende en
controlerende rol?

Toelichting: indien u een rapport van de Rekenkamer wilt gebruiken op een specifiek
moment, bijvoorbeeld als input vôôr het vaststellen van een nieuw beleid of bijsturen van
bestaand beleid.

4. Waarom is het onderzoeksthema een typisch rekenkameronderzoek of zijn er
andere instrumenten, waarmee beter in uw informatiebehoefte kan worden
voorzien?

Toelichting: het kan zijn dat u sneller inzicht krijgt in het thema door bijvoorbeeld GS te
bevragen. In zo’n geval kan de capaciteit voor onderzoek wellicht beter ingezet worden
op een ander thema.

De Rekenkamer zal alle ontvangen voorstellen op hoofdlijnen verkennen en hierover zonodig
nog contact met de indieners en/of fracties opnemen. Met de griffie en de leden van de
programmaraad wil ik vervolgens overleggen op welke wijze de ingediende onderwerpen
kunnen worden samengevoegd tot een advies vanuit uw Staten voor de vergadering van de
Programmaraad in november.

Ik ontvang uw eventuele voorstellen graag uiterlijk eind juni. U kunt uw voorstellen
rechtstreeks sturen naar de Randstedelijke Rekenkamer, Teleportboulevard 1 10, 1043 EJ
Amsterdam of per email info@randstedelijke-rekenkamer.nl met een afschrift aan de griffie.
Gedurende het zomerreces zullen wij de voorstellen analyseren op overeenkomsten en
wenselijkheid en haalbaarheid, zodat wij met het oog op nader overleg na het reces een
afgewogen overzicht kunnen presenteren welke onderzoeksuggesties zich lenen voor een
provincievergelijkend of provinciespecifiek onderzoek en wanneer.

Op voorhand ben ik u erkentelijk voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

dr.ir. Ans Hoenderdos-Metselaar MBA

bestuurder/directeur

Randstedelijke Rekenkamer

cc. de heer W. Boerma


