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Besluitenlijst Opinieronde 3 van Provinciale Staten van Flevoland van 4 september 
2013 

Aanwezig: 
Mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), heren L. Ferdinand (Christenunie), I.C. van Ginkel 
(PVV) en CA. Jansen (PVV), mevrouw I.B. Joosse (PVV), heren S.J. Kok (D66), C. Korteweg 
(GroenLinks), J. Kramer (VVD), D. Rensema (50PLUS) en J.N. Simonse (SGP), mevrouw S. Verbeek 
(SP), heren H.W.E. van Vliet (VVD) en J. van Wieren (CDA) 

Rondevoorzitter: de heer E.F. Kunst 
Rondegriffier: de heer R. Kalk 
College van GS: de heer M.J.D. Witteman 
Externen: mw. M. Knobbe (Berenschot) en mw. Hoenderdos (directeur/bestuurder Randstedelijke 
Rekenkamer) 

Aanvang: 16.35 uur 
Sluiting: 18.00 uur 

Agendapunt Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer (RKK) 

.-..if 

Dictum Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium, 
nummer 1507322, 
Gelezen het statenvoorstel Rapportage Berenschot 'Evaluatie van de 
Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad'; 
Overwegende dat periodiek de gemeenschappelijke regeling Randstedelijke 
Rekenkamer en de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer dienen te worden 
geëvalueerd; 
Gelet op het door Berenschot opgestelde rapport en het advies van dhr. De Jong: 
besluiten: 
1. Het rapport van Berenschot voor kennisgeving aan te nemen; 
2. Het advies van dhr. De Jong voor kennisgeving aan te nemen; 
3. De Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken inhoudelijk op de hen 

regarderende aanbevelingen te reageren en aan te geven of en, zo ja, hoe 
deze aanbevelingen door zullen werken in de toekomstige werkwijze van de 
Rekenkamer; 

4. Nader te bezien hoe de aansturing van de directeur Randstedelijke 
Rekenkamer beter kan worden geborgd, de Programmaraad te verzoeken 
hiervoor een voorstel uit te werken en dit voor te leggen aan de Staten; 

5. Te streven naar concretere onderzoekssuggesties die aan de Rekenkamer 
worden aangeboden en daartoe een standaardformulier te hanteren; 

6. Te accepteren dat om redenen van bv. capaciteit of geëigendheid van het 
onderwerp om door de Rekenkamer te onderzoeken, de Rekenkamer niet alle 
onderzoekssuggesties over kan nemen; 

7. Programmaraad en Randstedelijke Rekenkamer te vragen om, aan de hand 
van de aanbevelingen in het rapport en in overleg met de provincies, 
voorstellen te doen over de manier waarop de conceptuele doorwerking van 
rapporten van de Rekenkamer kan worden verbeterd en 

8. Gevolg te geven aan het advies om de rolinvulling van de Programmaraad te  
herzien, eventueel leidend tot een aanpassing van de gemeenschappelijke 
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regeling . 
Toezegging Geen. 
Rondeadvies Beslispunt 9 uit het Statenvoorstel wordt verwijderd. Het voorstel is een 

hamerstuk; de PVV wil zich in de fractie nog beraden daarop. (NB: PVV geeft 
naderhand aan dat het een hamerstuk kan worden). 

Bespreekpunten Gesproken wordt over de bezuinigingsopgave, de komende reorganisatie, de 
daarmee gemoeide frictiekosten, het toekomstplan en de wijze van snijden in de 
organisatie. Ook de programmaraad komt aan de orde ihb de ambassadeursrol. 
Governance in termen van borgen van overleg bestuurder en provincie 
bijvoorbeeld in de commissie planning en control in 2013 en daarna in de 
commissie bestuur. Over de wijze van hoor en wederhoor en het transparant 
maken; de deelnemers ontvangen de evaluatie van de provincie Overijssel. 

Vastgesti 
griffier. 

n de vergadering van Provinciale Staten van 25 september 2013 
voorzitter. 

^AUieefrSan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend. 
kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/.  

Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.  
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur- 
organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/ 


