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Geachte leden van het Presidium, 
 
De Flevolandse leden van de Programmaraad hebben verzocht om via het Presidium een 
terugkoppeling te geven aan PS over het onderwerp bezuinigingen (20% taakstelling) op de 
Randstedelijke Rekenkamer. Eerder namen de staten hierover een motie aan (zie Bijlage 2). Het 
schrijven van de voorzitter van de Programmaraad, mevrouw Vlam (zie bijlage 1) vormde de basis 
voor de discussie in de Programmaraad. Onderstaand voor u een weergave van de discussie in de 
Programmaraad op 26 april jongstleden over de bezuinigingen op de Randstedelijke Rekenkamer.  
De Flevolandse statenleden Joosse, Sloot en Weijand woonden de vergadering bij.  
 
Weergave discussie van 26 april jongstleden: 
Zuid-Holland maakt geen onderscheid tussen een vriendelijke(7%) en harde optie (20 % op het 
budget van de RRk)van bezuinigen. Zij wil eerst de evaluatie van de RRk afwachten en dat koppelen 
aan gewenste producten en taken en vervolgens een discussie over de bijbehorende middelen die 
dan volgens Zuid-Holland nog twee kanten uit kan. Het is dus de evaluatie die het budget 
uiteindelijk bepaalt. 
Noord-Holland sluit zich daarbij aan. Ook zij herkent zich niet in de tweede optie, de harde variant. 
Flevoland prefereert de harde optie van 20% die het beste past bij de eigen motie van PS hierover. 
Zij geeft de complimenten voor de eerste bezuinigingsbeslissingen van de directeur van de RRk. 
Utrecht: de genoemde opties tegenover elkaar stellen is toch wat scherp gesteld. 
De voorzitter concludeert dat de harde optie van 20 % bezuinigen geen doel op zichzelf is. Flevoland 
speelt het momenteel het hardst qua procenten bezuinigen, Utrecht zit in het midden en beschouwt 
de huidige bereikte bezuiniging van 7% als meest haalbare, de rest volgt dan bij evaluatie van de 
RRk, die een jaar eerder dan oorsponkelijk gepland, in 2013, zal plaatsvinden.  
Zuid-Holland geeft nog aan dat de Programmaraad niet over het uitvoeren van moties van PS zou 
mogen gaan. De directeur had geen opdracht tot bijstellen van de begroting, maar deed dat op 
eigen initiatief en heeft dus een bezuiniging van 7% opgeleverd. De voorzitter geeft aan dat vanuit 
het perspectief van de PS-leden de leden van de Programmaraad een eerste aanspreekpunt zijn 
voor zaken betreffende de RRk. 
De provincies Utrecht en Flevoland geven aan voor een terugkoppeling naar PS (via Presidium) te 
zullen zorgen. 
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Advies 
Conclusie luidt dat de discussie bezuinigingen op de RRk een vervolg zal krijgen tijdens en na de 
evaluatie van de RRk in 2013. Het seniorenconvent te informeren over de stand van zaken 
bezuinigingen op de Randstedelijke Rekenkamer, inclusief bijgaand advies.  
 
 
 
 
Bijlage 1 
Brief van de voorzitter van de Programmaraad, mevrouw A.Vlam.  
  
Beste leden van de Programmaraad, 
  
November vorig jaar hebben wij met elkaar gesproken nav de motie, zoals deze in PS Utrecht en in 
PS Flevoland is aangenomen, betreffende een korting op de bijdrage aan de Randstedelijke 
Rekenkamer. Hoewel wij allen leden van de Programmaraad zijn, zijn wij ook de eerst 
aangewezenen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. 
De uitkomst van deze bijeenkomst was tweeledig. Allereerst een gesprek met de bestuurder 
aangaan (zachte optie) en te zien of er al in overleg tot een of andere korting overgegaan kon 
worden. Mocht dit niet lukken dan zou, indien daarvoor voldoende draagvlak bestaat, in tweede 
instantie gekozen kunnen worden voor wijziging van de GR (harde optie). 
  
In het kader van de uitwerking van de eerste optie heb ik in januari jl een gesprek gehad met Ans 
Hoenderdos, de bestuurder van de RR. Zij heeft daar toegezegd de indexering ook voor de begroting 
2013 achterwege te laten en het personeel alleen tijdelijk aan te nemen, zodat zij de komende 
jaren ook hier financiële ruimte heeft.  Dat geeft wat perspectief, genoemde moties in gedachte 
hierbij. 
Verder is besproken en toegezegd door de bestuurder, dat we bij de volgende bijeenkomst van de 
Programmaraad kunnen spreken over de Rekenkamer 2.0 en de informatiebehoefte uit de Staten, 
de kosten van het product (oftewel prijs van een onderzoek) / respectievelijk de taken van  de RR. 
En verder wordt de evaluatie van de RR (en de programmaraad) naar voren gehaald en zal in 2013 
plaats gaan vinden. 
Al met al zijn dit belangrijke stappen die we als programmaraad ook verder vorm moeten geven. 
 Overigens ben ik blijven benadrukken dat, hoewel aanpassing van de regeling een langdurig proces 
is, dit nog steeds niet uitgesloten moet worden.  
Eind april zien we elkaar weer voor de reguliere vergadering van de Programmaraad. Voor die tijd 
verzoek ik jullie dan ook, binnen jullie eigen PS, na te denken over hoe, naar jullie mening, een 
onderzoek er uit moet zijn, in relatie tot gemaakte kosten per onderzoek. Vanuit de RR zullen we 
nadere informatie krijgen hierover, zodra de jaarrekening bekend is. Verder kan voor deze discussie 
het Berenschot rapport dienen.  
We moeten dan antwoord zien te krijgen op de vragen als:  

-          Waar moet een onderzoek aan voldoen?  
-          Wat zijn oplevertermijnen? Oftewel wanneer zijn de resultaten nog tijdig en relevant en 

wanneer ‘te laat’?; 
-          Welke onderzoeken willen we blijven doen nu we de prijzen van een onderzoek kennen? 

En welke niet meer?; 
-          Hebben we meer behoefte aan quick-scans? 
-          Etc. 

  
Ik ben mij er van bewust dat met deze toezeggingen de inhoud van de motie nog niet gehaald is, 
maar het is wel een stap. Als we bij de volgende RR Programmaraad met elkaar discussiëren wat 
een wenselijke prijs van een onderzoek is, komt de financiële bijdrage vanuit de provincies in een 
beter kader te staan. En daar zullen we vanuit alle vier provincies zelf invulling aan moeten geven. 
Verder hoor ik graag in hoeverre jullie dit tussenresultaat op dit moment voldoende vinden, of dat 
jullie (per provincie) al verder willen richting de ‘harde optie’.  
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Met vriendelijke groet, 
  
Anita Vlam, 
Voorzitter programmaraad Randstedelijke Rekenkamer, 
  
Fractielid VVD PS Utrecht 
 
 
 
Bijlage 2   Motie PS Flevoland inzake bezuinigingen op de RRK 

 


