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 *1504002* 
 
Aan 
Provinciale Staten 
 

Onderwerp 
Zienswijze PS op conceptbegroting 2014 Randstedelijke Rekenkamer(RRk)  
 

 

1. Beslispunten 
1. Te besluiten, gehoord het advies van de Opinieronde op 3 juli, met instem-

ming kennis te nemen van de conceptbegroting 2013 van de Randstedelijke 
Rekenkamer;  

2. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer over het onder 
1. genomen besluit te informeren.  
 

2. Inleiding 
Op 31 mei 2013 hebben Provinciale Staten van de Randstedelijke Rekenkamer 
de conceptbegroting 2013 ontvangen. Conform artikel 48, lid 1 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen zijn de Staten daarbij tot 12 juli 2013 in de 
gelegenheid gesteld om van hun zienswijzen ten aanzien van deze stukken te 
doen blijken. De Flevolandse leden in de Programmaraad Randstedelijke Re-
kenkamer hebben de begrotingsstukken beoordeeld en adviseren Provinciale 
Staten een zienswijze bij de bestuurder/directeur van de Randstedelijke Re-
kenkamer in te dienen op het onderdeel motie in relatie tot het onderzoek 
Berenschot .  

 

3. Beoogd effect 
Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen een eventuele zienswijze te 
formuleren op de conceptbegroting 2014 van de Randstedelijke Rekenkamer.  

 
4. Argumenten 
1.1 Onderzoeksprogramma 2014  vraagt aangepaste werkwijze 

Met de programmaraad heeft de RRk onder andere afgesproken om in deze 
begroting alleen een globaal onderzoeksprogramma op te nemen en pas in 
het najaar van 2013 een concreet onderzoeksprogramma op te stellen en de-
ze vervolgens via een begrotingswijziging in de begroting 2014 te verwerken. 
Op die manier kan worden aangesloten bij de wens van de programmaraad 
om de onderzoeken beter aan te laten sluiten bij de actuele ontwikkelingen, 
het is immers lastig om in het voorjaar van 2013 al een keuze te maken voor 
de uitvoering van nieuwe onderzoeken in de loop van 2014. De RRk wil in 
2014 onderzoeken starten c.q. uitvoeren die in overleg met de programma-
raad in het najaar van 2013 de meeste toegevoegde waarde hebben. 
De Programmaraad heeft op 11 juni 2013 gesproken over de laatste stand van 
zaken van het onderzoeksprogramma 2013. 
Op basis van risicoanalyses op de beleidsprogramma’s in de vier provincies 
actualiseert de RRk de groslijst van onderzoeken. Na consultatie van de pro-
grammaraad in november 2013 zal zij een selectie maken wat daadwerkelijk 
in 2014 zal worden onderzocht. 
Ter voorbereiding  van de Programmaraadbijeenkomst in het najaar zal via 
de leden van de Programmaraad een consultatieronde plaatsvinden. Er is dan 
gelegenheid voor het aangeven van nieuwe onderzoeksuggesties. In de to-
taalafweging voor 2014 en later zullen daarnaast de onderwerpen worden be-
trokken, die nog op de zogenoemde groslijst staan of al zijn gezet (zie bijlage 
3 hieronder). 
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1.2 Evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling  
Ten tijde van het opstellen van deze begroting is de Gemeenschappelijke Regeling van de Rand-
stedelijke Rekenkamer geëvalueerd. De resultaten hiervan komen in de zomer van 2013 voor PS 
beschikbaar.  

 
1.3 Begroting 2014 

In de afgelopen drie jaren (begroting 2011, 2012 en 2013) heeft de 
Rekenkamer geen indexatie toegepast. Ook in deze begroting voor 2014 is de indexatie van de 
bijdragen van de provincies achterwege gelaten. De netto besparing op de Rekenkamer over de 
periode 2011 tot en met 2014 bedraagt hierdoor inmiddels 10%.  
Ook meldt de RRk dat de kosten van externe inhuur worden verlaagd van € 200.000,- in 2011 
naar € 37.300,- in 2014.  Flevoland betaalt 10.60% van de kosten van de RRk. De vermelde bij-
drage netto bijdrage voor 2014 is € 230.600,- . 
 
De Flevolandse Programmaraadleden beschouwen de motie uit 2011 (zie bijlage 2 hieronder) 
nog steeds als actueel en wenselijk. Zij hebben dat een en andermaal in de vergaderingen van 
de Programmaraad gemeld. Er kan in de zomer, op 4 september aanstaande, bij bespreking van 
het evaluatierapport Berenschot een relatie worden gelegd met de inhoudelijke taken van de 
RRk, aanbevelingen rapport Berenschot en genoemde motie. Genoemd aandachtspunt dient ook 
onderdeel te zijn van deze zienswijze en dient te worden gemeld. 
 
Op 14 maart  2013 heeft de RRk de vastgestelde jaarstukken 2012 van de Randstedelijke 
Rekenkamer toegezonden aan PS. De bijdrage over 2012 ging deels terug naar de deelnemende 
provincies. Voor de provincie Flevolands stortte de RRk het bedrag van € 11.565 terug. 
 

 
5. Kanttekeningen 

      
 
6. Vervolgproces 

      
 

7. Advies uit de Opinieronde 
      

 
8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 

 
     BESLUITEN: 

 
gelezen het voorstel van de Randstedelijke Rekenkamer (HB 1500312) 
 

1. Te besluiten, gehoord het advies van de Opinieronde op 3 juli, tot het met instemming kennis-
nemen door Provinciale Staten van de conceptbegroting 2014 van de Randstedelijke Rekenkamer;  
2. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer over het onder 1. genomen besluit te 
informeren  
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 3 juli 2013 
 
griffier,                               voorzitter, 
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9. Bijlagen 

1. de conceptbegroting 2013 van de Randstedelijke Rekenkamer (HB 1500312 is separaat bijge-
voegd) 
 

2. Motie PS Flevoland inzake bezuinigingen op de RRK Statenvergadering d.d. 29 juni 2011  
Agendapunt:  
 
Provinciale Staten van Flevoland In vergadering bijeen op 29 juni 2011 Overwegende dat:  
De provincies in haar begroting vanaf 2012 een korting vanuit het Rijk op het provinciefonds 
dienen te verwerken;  
Door deze verminderde inkomsten de provinde moet bezuinigen; De concept begroting 2012 
van de Randstedelijke rekenkamer uitgaat van een gelijkblijvende bijdrage vanuit de pro-
vincie Flevoland en de drie andere provincies welke deelnemen aan de gemeenschappelijke 
regeling;  
Voorts overwegende dat:  
De provincie Flevoland kritisch zal moeten kijken naar alle bestedingen en vertaling van de 
rijkskorting in het budget van de Randstedelijke rekenkamer;  
De begroting 2012 van de Randstedelijke Rekenkamer slechts voor een gedeelte van 2012 is 
ingevuld;  
Dat de provincie Flevoland met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht een 
gemeenschappelijke regeling heeft inzake de Randstedelijke Rekenkamer;  
Dragen Provinciale Staten op:  
Met een afvaardiging in overleg te treden met de andere drie deelnemende provincies in de 
gemeenschappelijke regeling betreffende de Randstedelijke Rekenkamer met als doel te 
komen tot een verlaging van de provinciale bijdrage van 20% aan de Randstedelijke Reken-
kamer.  
 
en gaat over tot de orde van de dag  

 
3. Bijlage – Onderzoeksonderwerpen op groslijst (gehouden of gezet) 

Naar aanleiding van de Programmaraad november 2012: 
- RUD’s - Hoofdonderzoek 
- verbonden partijen (doorwerkingsonderzoek) 
- externe veiligheid 
- risicomanagement en weerstandsvermogen 
- geluidhinder 
- vergrijzing 
Nieuw genoemd tijdens bijeenkomst: 
- Gesloten huishouding 
- Advisering ruimtelijk beleid/PAL 
- PPS 
 
Naar aanleiding van de Programmaraad april 2013: 
- Stille lasten Flevoland 
- Validatie evaluatie Collegeprogramma ZH 


