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    Statenvoorstel  

   

 *1615712* 
 
Aan 
Provinciale Staten 
 

Onderwerp 
Governance Randstedelijke Rekenkamer  
 

 

1. Beslispunten 

    
I. de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer 2011 als volgt 

te wijzigen: 
  

A. Aan de Gemeenschappelijke Regeling wordt een nieuw artikel 8 toege-
voegd dat komt te luiden als volgt: 
 
Artikel 8 Instelling Werkgeverscommissie 
1. Provinciale Staten van de deelnemers aan de gemeenschappelijke 
regeling stellen gezamenlijk bij afzonderlijk besluit een Werkgevers-
commissie in.  
2. De Werkgeverscommissie bestaat uit zoveel leden als er deelnemers 
zijn aan de gemeenschappelijke regeling.  
3. Elke deelnemer benoemt één lid en één plaatsvervangend lid.  
4. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter. 
5. Een lid of plaatsvervangend lid van de Werkgeverscommissie kan 
niet tevens lid zijn van de Programmaraad.  
6. Een lid of plaatsvervangend lid van de Werkgeverscommissie heeft 
deskundigheid en/of competenties op het gebied van een werkgevers-
functie. 
7. Het lid of plaatsvervangend lid heeft de zittingsduur van Provinciale 
Staten. Bij een tussentijdse vacature wordt daarin terstond voorzien 
door de deelnemer die dit lid of plaatsvervangend lid heeft benoemd. 
8. Bij de aanwijzing van de leden, zijn ook leden benoembaar van bui-
ten de kring van de deelnemers. Deze externe leden zijn een periode 
herbenoembaar. 

 
B. Aan de gemeenschappelijke regeling wordt een nieuw artikel 9 toege-

voegd dat komt te luiden als volgt: 
 

Artikel 9 Taakstelling Werkgeverscommissie 
1. De Werkgeverscommissie voert minstens tweemaal per jaar een ge-
sprek met de bestuurder-directeur: in het voorjaar  over de door de 
Rekenkamer geleverde producten en behaalde prestaties en in het na-
jaar over de voornemens voor het komend jaar. 
2. De Werkgeverscommissie richt zich op alle aspecten, die het werk-
geverschap betreffen en niet die op het gebied van de Programmaraad. 
3. Voorafgaand aan de onder lid 1 genoemde gesprekken laat de Werk-
geverscommissie zich informeren door de personeelsvertegenwoordi-
ging van de Rekenkamer.    
4. De Werkgeverscommissie laat zich ondersteunen door een vertegen-
woordiger uit de ambtelijke organisatie (van één van de deelnemers 
aan de gemeenschappelijke regeling), die belast is met personele aan-
gelegenheden. 
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C. De oude artikelen 8 tot en met 24 te vernummeren  naar 10 tot en met 26.   
 
II. De Verordening Programmaraad als volgt te wijzigen: 
 

D. Aan artikel 3 Samenstelling en benoeming, wordt een nieuw lid 9 toegevoegd dat komt te 
luiden als volgt: 

 
9. Een lid van de Programmaraad kan niet tevens lid zijn van de Werkgeverscommissie zo-
als bedoeld in artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer. 

 
 

2. Inleiding 
Ten behoeve van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland fungeert een ge-
zamenlijke Randstedelijke Rekenkamer (RRK). De werkwijze en organisatie ervan wordt van tijd 
tot tijd geëvalueerd. In 2013 is een evaluatie uitgevoerd door bureau Berenschot. Hierbij zijn 
voorstellen gedaan voor de organisatie van de RRK evenals ten aanzien van de governance, on-
dermeer de werkgeversrol. Er is door de directeur/bestuurder onderzoek gedaan naar de gover-
nance, wat heeft geresulteerd in het voorstel tot instelling van een werkgeverscommissie voor 
de directeur/bestuurder. Een en ander moet nu zijn beslag krijgen in de gemeenschappelijke 
regeling Randstedelijke Rekenkamer. 
De Werkgeverscommissie zal uit vier leden bestaan, uit elke provincie één lid, niet zijnde een 
lid van de Programmaraad. Deskundigheid en/of affiniteit met het werkgeverschap zijn van be-
lang. 
Bij de invulling van het werkgeverschap zijn voorbeelden gebruikt van werkgeverscommissies 
voor statengriffiers. Tevens heeft er een validatie van de wijzigingsvoorstellen plaatsgevonden 
door prof. Dr. Mr. G.D. Minderman, die in zijn advies aangeeft dat ‘uw voorstel voldoet aan de 
eisen van ‘goed bestuur’’. 

 

3. Beoogd effect 
      Met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling en de instelling van een werkgeverscom-  
missie voor de directeur/bestuurder zijn de arbeidsverhoudingen tussen de directeur/bestuurder en 
de vier provincies als werkgever beter gewaarborgd. 
 
4. Argumenten 

1.1.   Uit de evaluatie van bureau Berenschot is gebleken dat de arbeidsverhoudingen tussen 
de directeur/bestuurder en de vier provincies als werkgever onvoldoende geborgd zijn.   
Met de instelling van een werkgeverscommissie wordt in die leemte voorzien. 

 
5. Kanttekeningen 
      geen 
 
6. Vervolgproces 

Na de instelling van een Werkgeverscommissie en de wijziging van de Gemeenschappelijke Re-
geling zullen de nodige stappen worden gezet om de leden te werven en de commissie verder 
vorm te geven.  

 

7. Advies uit de Commissie 
 
 
8.     Bijlagen 
1.Voordracht Instelling Werkgeverscommissie Randstedelijke Rekenkamer, wijziging GR 
(edocsnr.1639959). 
2.Validatiebrief Prof. Minderman d.d. 17 april 2014 (edocsnr. 1612645). 
3.Was-wordttabel Gemeenschappelijke Regeling RRK en Verordening Programmaraad RRK (edocsnr. 
1647933). 
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4.Brief presidium Flevoland d.d. 28 mei 2014, Governance Randstedelijke Rekenkamer 
(edocsnr.1620294). 

      
 

9.Ontwerp-besluit 
Provinciale Staten van Flevoland, 

 
gelezen het voorstel van de leden van de Programmaraad van 13 mei 2014, nummer 1615712. 
 

     BESLUITEN: 
 

 I. de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer als volgt te wijzigen: 
  

A. Aan de gemeenschappelijke regeling wordt een nieuw artikel 8 toegevoegd dat komt te 
luiden als volgt: 
 
Artikel 8 Instelling Werkgeverscommissie 
1. Provinciale Staten van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling stellen ge-
zamenlijk bij afzonderlijk besluit een Werkgeverscommissie in.  
2. De Werkgeverscommissie bestaat uit zoveel leden als er deelnemers zijn aan de ge-
meenschappelijke regeling.  
3. Elke deelnemer benoemt één lid en één plaatsvervangend lid.  
4. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter. 
5. Een lid of plaatsvervangend lid van de Werkgeverscommissie kan niet tevens lid zijn 
van de Programmaraad.  
6. Een lid of plaatsvervangend lid van de Werkgeverscommissie heeft deskundigheid en/of 
competenties op het gebied van een werkgeversfunctie. 
7. Het lid of plaatsvervangend lid heeft de zittingsduur van Provinciale Staten. Bij een 
tussentijdse vacature wordt daarin terstond voorzien door de deelnemer die dit lid of 
plaatsvervangend lid heeft benoemd. 
8. Bij de aanwijzing van de leden, zijn ook leden benoembaar van buiten de kring van de 
deelnemers. Deze externe leden zijn een periode herbenoembaar. 

 
B. Aan de gemeenschappelijke regeling wordt een nieuw artikel 9 toegevoegd dat komt te 

luiden als volgt: 
 

Artikel 9 Taakstelling Werkgeverscommissie 
1. De Werkgeverscommissie voert minstens tweemaal per jaar een gesprek met de be-
stuurder-directeur: in het voorjaar over de door de Rekenkamer geleverde producten en 
behaalde prestaties en in het najaar over de voornemens voor het komend jaar. 
2. De Werkgeverscommissie richt zich op alle aspecten, die het werkgeverschap betreffen 
en niet die op het gebied van de Programmaraad. 
3. Voorafgaand aan de onder lid 1 genoemde gesprekken laat de Werkgeverscommissie 
zich informeren door de personeelsvertegenwoordiging van de Rekenkamer.    
4. De Werkgeverscommissie laat zich ondersteunen door een vertegenwoordiger uit de 
ambtelijke organisatie (van één van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling), 
die belast is met personele aangelegenheden. 

 
C. De oude artikelen 8 tot en met 24 te vernummeren naar 10 tot en met 26.   

 
II. De Verordening Programmaraad als volgt te wijzigen: 
 

D. Aan artikel 3 Samenstelling en benoeming, wordt een nieuw lid 9 toegevoegd dat komt te 
luiden als volgt: 
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Een lid van de Programmaraad kan niet tevens lid zijn van de Werkgeverscommissie zoals bedoeld in 
artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer     
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 17 september 2014 
 
griffier,                               voorzitter, 
 
 


