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Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Naar een toekomstbestendige Randstedelijke 
Rekenkamer 

Datum beeldvorming 
 

28 september 2022 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
 

Voorbereiding op besluitvorming 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Om aan de toenemende vraag naar provincie 
specifieke onderzoeken te kunnen voldoen en om 
het hoofd te kunnen bieden aan de uitvoering van 
meer complexe onderzoeken, heeft het bestuur van 
de Randstedelijke Rekenkamer (later RRK) overleg 
gevoerd met de subcommissie uit de 
Programmaraad. Naar aanleiding van deze 
gesprekken is de gezamenlijke wens uitgesproken 
om de RRK meer toekomstbestendig te maken en 
een investering te doen in vooral het aantal 
projectleiders/onderzoekers bij de Rekenkamer. 
Dit heeft geresulteerd in bijgevoegd Statenvoorstel 
op advies van de subcommissie.  
 
Een gelijkluidend voorstel wordt ook aan de 
Provinciale Staten van Noord-Holland, Utrecht en 
Zuid-Holland voorgelegd. 
 
Met deze beeldvorming worden Provinciale Staten 
geïnformeerd over het voorliggende voorstel. 
 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
 

De directeur/bestuurder van de Randstedelijke 
Rekenkamer verzorgt een mondelingen toelichting, 
waarna de commissie EMS haar vragen over het 
onderwerp kan stellen.  
 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
 

30 minuten. 
10 minuten toelichting en 20 minuten voor het 
beantwoorden van eventuele vragen.  

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
 

Tijdens de Statenvergadering van 31 maart 2022 is 
besloten het advies op het Bestuursmodel 
Randstedelijke Rekenkamer over te nemen waarbij 
de formatie van de plaatsvervangend bestuurder 
van 0,2 FTE blijft gehandhaafd. In de kanttekening 
van dit statenvoorstel (#2916136) staat vermeld dat 
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het budget voor de plaatsvervangend bestuurder 
tot en met het eerste half jaar van 2023 toereikend 
is.  
 
Met voorliggend voorstel wordt onder andere voor 
bovenstaande formatie een structurele budgettaire 
dekking voor de RRK voorgesteld. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
 

Niet van toepassing. 
Het statenvoorstel bevat de relevante informatie 
en wordt in de beeldvorming voorzien van 
mondelinge toelichting. 
 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
 

De directeur/bestuurder van de Randstedelijke 
Rekenkamer is aanwezig voor mondelinge 
toelichting en het beantwoorden van vragen. 
 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Niet van toepassing.  
Voorstel is op voordracht van de subcommissie uit 
de Programmaraad van de Randstedelijke 
Rekenkamer (namens Flevoland heeft de heer 
Beenen hier zitting in) 
 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
 

Oordeelsvormende behandeling van het 
Statenvoorstel in de commissie EMS van 23 
november 2022. 
 
Besluitvorming in Provinciale Staten op 14 
december 2022. 
 
Wanneer Provinciale Staten overeenkomstig 
besluiten op 14 december, komt de RRK terug bij 
de Staten met een voorstel voor de eerste wijziging 
van de RRK-begroting 2023. Provinciale Staten 
kunnen hier een zienswijze op indienen. Dit 
voorstel zal ook het budgetrecht van Provinciale 
Staten raken omdat het huidige budget voor de 
rekenkamer in de programmabegroting 2023 niet 
toereikend is. Als onderdeel van het voorstel over 
de zienswijze wordt Provinciale Staten een passend 
dekkingsvoorstel aangeboden.  
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