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Opinieronde 3 

Onderwerp 
Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer 
 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Het rapport van Berenschot bevat zowel 
aanbevelingen die de Rekenkamer rechtreeks 
regarderen als aanbevelingen aan de Staten 
(waaronder de Programmaraad). Deze kunnen in 
deze Opinieronde door u onderling als fracties 
worden besproken.  
Omdat sommige aanbevelingen ook de 
provinciale organisatie kunnen raken is ook het 
college van GS uitgenodigd aanwezig te zijn om 
vragen daarover te beantwoorden.  
Onderzoekers van Berenschot zullen zelf 
aanwezig zijn en na een korte toelichting op het 
onderzoek feitelijke vragen over het 
evaluatierapport beantwoorden. Statenlid Van 
Ravenzwaaij is aanwezig vanuit zijn rol in de 
Begeleidingscommissie en kan vanuit die 
hoedanigheid evt. vragen beantwoorden. 
Omdat de leden van de Programmaraad zelf ook 
onderwerp van de evaluatie zijn valt te 
overwegen het woordvoerderschap vanuit de 
fractie niet bij hen neer te leggen. Zij kunnen 
dan ook levende vragen vanuit hun lidmaatschap 
van de Programmaraad beantwoorden. 
      

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Het eerste beslispunt “kennis nemen van het 
rapport van Berenschot” houdt impliciet ook in 
dat u kennis neemt van de aanbevelingen die aan 
de Rekenkamer worden gedaan. Bij de 
behandeling van dit statenvoorstel staat het u 
uiteraard vrij hierover een mening te geven. 
Aanbevelingen aan de Staten, geformuleerd op 
de pagina’s 39 t/m 50 van het rapport, zijn in dit 
voorstel wel als beslispunten geformuleerd.   
De leden van de Programmaraad nemen de op- 
en aanmerkingen mee naar haar vergadering van 
5 november aanstaande. 
 

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

PS van de vier Randstadprovincies hebben 
besloten tot een evaluatie van het functioneren 
van de Randstedelijke Rekenkamer en de 
Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer. Vijf 
jaar na de vorige evaluatie wordt waarde 
gehecht aan een onafhankelijk uitgevoerde 
evaluatie van:  
• De werking van de Gemeenschappelijke 

regeling Randstedelijke Rekenkamer, 
inclusief de effectiviteit van de uitvoering. 
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• De taakstelling en wijze van functioneren 
van de Programmaraad Randstedelijke 
Rekenkamer.  

De evaluatie heeft betrekking op de periode 
2009 tot en met 2012.      

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Ter voorbereiding van de evaluatie, is in 2012 
een werkgroep uit de Programmaraad gefor-
meerd. Deze werkgroep, bestaande uit mw. A. 
Vlam (Utrecht, tevens voorzitter), dhr. M. 
Heemskerk (Zuid-Holland) en mw. A. Hoenderdos 
(bestuurder Randstedelijke Rekenkamer), on-
dersteund door dhr. R. Poort (griffie Utrecht), 
heeft een plan van aanpak en een offerte-
uitvraag opgesteld, welke in de najaarsverga-
dering van de Programmaraad zijn besproken en 
goedgekeurd. Vanaf dat moment is de voor dit 
doel geformeerde Begeleidingscommissie verder 
gegaan met dit traject. De Begeleidingscom-
missie bestond uit dhr. M. Heemskerk (Zuid-
Holland, tevens voorzitter), mw. L. Grooten 
(Noord-Holland), dhr. H. van Ravenzwaaij 
(Flevoland) en mw. K. Boelhouwer (Utrecht), 
secretarieel ondersteund door dhr. R. Poort 
(griffie Utrecht). Uit het aanbestedingsproces is 
uiteindelijk bureau Berenschot geselecteerd om 
de evaluaties uit te voeren. Gedurende januari-
mei zijn de evaluaties vervolgens uitgevoerd. Op 
3 mei heeft Berenschot haar eindrapport 
uitgebracht.     

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Afgesproken is om de rapportage van Berenschot 
(inclusief het advies van dhr. De Jong) in alle 
provincies afzonderlijk te agenderen in de eerste 
vergadercyclus na het zomerreces 2013. 
Vervolgens komen de reacties vanuit de vier 
provincies op 5 november 2013 aan de orde 
tijdens de najaarsvergadering van de 
Programmaraad.     

  


