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    Statenvoorstel  

   

 *1633613* 
 
Aan 
Provinciale Staten 
 

Onderwerp 
Reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer  
 

 

1. Beslispunten 
1. Het aandeel van de provincie Flevoland in de frictiekosten in verband 

met de reorganisatie van de Randstedelijke Rekenkamer te bepalen op € 
65.000, gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019. 

2. De incidentele verhoging van de bijdrage aan de Randstedelijke Reken-
kamer te voorzien in de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-
2019. 

3. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer over het on-
der 1 en 2 genomen besluit te informeren. 

 
2. Inleiding 
 
2.1 voorgeschiedenis 
     In 2002 is voor provincies het duale stelsel ingevoerd. Als onderdeel hiervan 
zijn provincies verplicht een rekenkamer in te stellen. Deze ‘onderzoekt de 
doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid’ van het door het 
provinciale bestuur gevoerde bestuur. 
De in Randstadverband samenwerkende provincies Flevoland, Noord-Holland, 
Utrecht en Zuid-Holland spraken zich uit voor één gezamenlijke rekenkamer: de 
Randstedelijke Rekenkamer (RRK). Deze overeenkomst is vastgelegd middels een 
zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling. De samenstelling van de Rekenkamer 
betreft één persoon: het lid van de RRK is tevens directeur van de uitvoeringsor-
ganisatie.  
Naast de Rekenkamer is de Programmaraad opgericht, die bestaat uit leden van 
de Provinciale Staten van de vier provincies en de Rekenkamer onder andere bij 
de onderzoeksprogrammering adviseert. Daarnaast vormt de Programmaraad de 
schakel tussen de provinciale Statenleden en de RRK.  
 
PS van de vier Randstadprovincies hebben besloten tot een evaluatie van het 
functioneren van de Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad Randste-
delijke Rekenkamer. Vijf jaar na de vorige evaluatie wordt waarde gehecht aan 
een onafhankelijk uitgevoerde evaluatie van de werking van  
1.de Gemeenschappelijke regeling RRK, inclusief de effectiviteit van de uitvoe-
ring. 
2.De taakstelling en wijze van functioneren van de Programmaraad RRK.  
De evaluatie, uitgevoerd door bureau Berenschot, heeft betrekking op de periode 
2009 tot en met 2012.  
 
In Provinciale staten van Flevoland is op 29 juni 2011 statenbreed een motie 
aangenomen om een verlaging van de provinciale bijdrage van 20% aan de RRK 
door te voeren. De motie is betrokken bij de discussie over de uitkomsten van 
het rapport Berenschot. Omdat het leeuwendeel van de begroting van de RRK 
bestaat uit personele kosten, was voorzienbaar dat de bezuiniging alleen gereali-
seerd kon worden met substantiële frictiekosten, met een relatief lange terug-
verdientijd. Dit vraagt om een incidentele extra bijdrage van de deelnemers aan 
de gemeenschappelijke regeling. 
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Op 4 september 2013 bespraken Provinciale Staten het rapport Berenschot in een opinieronde. Zij 
konden zich vinden in de aanbevelingen. Wel werd aandacht gevraagd voor de bezuinigingsopgave, 
de reorganisatie en de frictiekosten. De oproep in de motie van 29 juni 2011, om een substantiële 
bezuiniging te bewerkstelligen, werd nog eens onderstreept. Vervolgens werd het rapport een 
hamerstuk in de Statenvergadering van 25 september 2013 
 
 
2.2 reorganisatie 
Eén van de conclusies van Berenschot is dat de RRK door de provincies wordt gewaardeerd, zinnige 
taken verricht en niet excessief veel geld kost. Berenschot concludeert echter onder meer ook dat 
de efficiëntie niet optimaal is en het management naar evenredigheid zwaar vertegenwoordigd. 
Bovendien concludeert Berenschot dat de nadruk op kwaliteit en volledigheid in de onderzoeken 
soms niet in verhouding staat tot de opbrengsten. 
De bestuurder/directeur van de RRK herkent zich in de conclusies en heeft aangekondigd de ver-
houding tussen leidinggevend en uitvoerend personeel door middel van een reorganisatie meer in 
balans te brengen. 
De bestuurder/directeur heeft het reorganisatieplan op 27 februari 2014 aan de vier Provinciale 
Staten aangeboden ( zie bijlage voor een beknopte samenvatting). Het globale eindbeeld van de 
organisatiewijziging is als volgt. Na de reorganisatie zijn de aansturingslijnen korter. De manage-
mentlaag van directieleden vervalt. Het aantal projectleiders neemt toe en deze projectleiders 
krijgen een grotere verantwoordelijkheid. De kwaliteit wordt geborgd door het structureel organise-
ren van intercollegiale feed back op het onderzoeksproces. Per saldo levert de nieuwe organisatie-
structuur een structurele bezuiniging op van de personele lasten van € 95.600.   
 
Voor de reorganisatie zijn over de jaren 2015 tot en met 2019 incidentele middelen nodig in ver-
band met frictiekosten. De totale frictiekosten worden geraamd op € 430.000. Door een onttrekking 
aan de algemene reserve, kan de RRK hieraan zelf € 50.000 bijdragen. Voor de rest van de dekking 
wordt een beroep gedaan op de vier deelnemende provincies, waarbij voor de verdeling over de 
provincies dezelfde verdeelsleutel wordt gehanteerd als bij de begroting, te weten: 
 
Randstedelijke Rekenkamer   €    50.000 
Flevoland     €    65.000 
Noord-Holland               €  105.000 
Utrecht                €    80.000 
Zuid-Holland               €  130.000 
Totaal     €  430.000   
 
De bekostiging van de deelname van de provincie Flevoland aan de gemeenschappelijke regeling is 
in de begroting opgenomen in programma 6, Bestuur. Voorgesteld wordt om aan het budget voor 
2015 tot en met 2019 incidenteel € 65.000 toe te voegen met daarbij de volgende verdeling over de 
jaren. 
 
 
    2015 2016 2017 2018  
Reguliere bijdrage Frictiekosten Flevoland € 16.000    16.000 16.000 17.000  
      
 
 

3. Beoogd effect 
Een reorganisatie bij de Randstedelijke Rekenkamer door te voeren, dekking te vinden voor de 
frictiekosten en een bezuiniging te realiseren. 
 
4. Argumenten 
De argumentatie voor de voorstellen is verwerkt in de inleiding.  
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5. Kanttekeningen 
n.v.t. 

 
6. Vervolgproces 
Alle vier betrokken provincies spreken zich uit over de met de reorganisatie samenhangende eenma-
lige frictiekosten. Na deze accordering implementeert de directeur/bestuurder het reorganisatie-
plan, conform het hiervoor geldende statuut. 
 

7. Advies uit de Commissie 
 
8. Bijlagen 
1. Voornemen tot reorganisatie  Randstedelijke Rekenkamer, flexibel en efficiënt (edocsnr. 

1639918) 
2. Aanbiedingsbrief directeur/bestuurder Randstedelijke Rekenkamer, d.d. 27 februari 2014 

(edocsnr. 1639932) 
3. Rapport Berenschot Evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer en programmaraad, 3 mei 

2013 (edocsnr.150880) 
4. Besluitenlijst Opinieronde PS 3 september 2013 (evaluatie RRK) (edocsnr. 1528260) 

      
 
9. Ontwerpbesluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 1 augustus 2014, nummer 1633613 
 

     BESLUITEN: 
 

1.Het aandeel van de provincie Flevoland in de frictiekosten in verband met de reorganisatie van de 
Randstedelijke Rekenkamer te bepalen op € 65.000, gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019. 
2.Het college van GS op te dragen de incidentele verhoging van de bijdrage aan de Randstedelijke 
Rekenkamer te voorzien in de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2019. 
3.De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer over het onder 1 en 2 genomen 
besluit te informeren. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 17 september 2014. 
 
griffier,                               voorzitter, 

 
 
 
 

  
 
 

 


