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Onderwerp 
Benoemingen burgerleden, vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering IPO, 
(plaatsvervangende) leden Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer, leden 
begeleidingscommissie accountant  
 
Provinciale Staten van Flevoland 

- Gelet op de Provinciewet (laatstelijk gewijzigd 2016) 
- Gelet op het Reglement van Orde Provinciale Staten 2015 
- Gelet op de Financiële Verordening 2018 
- Gelet op de statuten Vereniging Het Interprovinciaal Overleg 2016 
- Gelet op de gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer 

provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland 2015 
- Gelet op de Controleverordening provincie Flevoland 2012 

 
1. Beslispunten 

1. Mw. M.E.H. Broen (VVD) en de heer W.H.A. Klink (CDA) te benoemen tot 
burgerlid vanaf 10 juli 2019 en daarmee toe te laten tot deelname aan de 
integrale ad hoc commissies van Provinciale Staten; 

2. Te benoemen tot leden van de Algemene Vergadering van het IPO de heer 
de heer F.A. Achtien (VVD) en de heer G.J.C. Ransijn (Forum voor Demo-
cratie); 

3. Te benoemen tot leden en plaatsvervangend leden van de Programma-
raad Randstedelijke Rekenkamer 
a) Leden: mevrouw Y.H. den Boer (D66), mevrouw M. Dubois (PvdA), de 

heer J.H.N. Beenen (Forum voor Democratie),  
b) Plaatsvervangende Leden: de heer Z.J.B. Heng (ChristenUnie) en de 

heer S.V. Vrouwenvelder (GroenLinks). 
4. De benoemingen in te laten gaan op 10 juli 2019 en te laten duren tot de 

Statenverkiezingen van maart 2023. 
5. Eventuele tussentijdse vervanging van leden opnieuw aan het senioren-

convent voor te leggen, waarbij de vervanger(s) in eerste instantie ge-
zocht wordt binnen dezelfde fractie als het vertrekkende lid (leden) van 
een delegatie. 

6. Vanuit Provinciale Staten een begeleidingscommissie aanbesteding ac-
countant te benoemen bestaande uit de statenleden: de heer H. Ismaili 
Alaoui (GroenLinks), mevrouw E.T.M. Müller (VVD), E.P.E. Raap (Forum 
voor Democratie)en de heer J.N. Simonse (SGP)  

 
2. Korte toelichting op voorstel 
Statenleden en burgerleden 
In vervolg op uw besluit tot benoeming van zes gedeputeerden en de toelating 
van drie Statenleden ontstaat een aantal vacatures waardoor nieuwe Statenleden 
en burgerleden dienen te worden toegelaten en benoemd. Voor beiden wordt 
praktisch gebruik gemaakt van dezelfde commissie geloofsbrieven die aan u ver-
slag uitbrengt in uw Staten. Deze commissie buigt zich eveneens over de benoe-
ming van de gedeputeerden. Voor de benoeming van gedeputeerden treft u een 
afzonderlijk Statenvoorstel aan. 
 
Interprovinciaal Overleg (IPO) 
De algemene ledenvergadering van de Vereniging Interprovinciaal Overleg bestaat 
uit delegaties van Statenleden uit elke provincie: twee Statenleden per provin-
cie. De algemene vergadering komt enkele malen per jaar bijeen. De IPO-vereni-
ging kent een algemene vergadering en een bestuur. De algemene vergadering 
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van de vereniging heeft alle bevoegdheden, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn 
opgedragen. In ieder geval heeft de algemene vergadering de volgende taken en bevoegdheden: 
- het goedkeuren van jaarplan, begroting en meerjarenbegroting; 
- het goedkeuren van de rekening en verantwoording van het bestuur; 
- het nemen van een besluit tot het wijzigen van de statuten en ontbinding van de vereniging. 
 
Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 
Sinds 2005 zijn provincies verplicht een Rekenkamer in te stellen. De vier Randstadprovincies Flevo-
land, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland spraken zich uit voor één gezamenlijke rekenkamer: 
de Randstedelijke Rekenkamer. Deze overeenkomst is vastgelegd in een zogenaamde Gemeenschap-
pelijke Regeling. De doelstelling van de Randstedelijke Rekenkamer is het verbeteren van het func-
tioneren van het provinciaal bestuur en de daarmee verbonden organen en het versterken van de 
publieke verantwoording. De programmaraad handelt op basis van de Verordening Programmaraad 
Randstedelijke Rekenkamer. De benoeming van een afvaardiging in de Programmaraad is gebaseerd 
op de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer 2014. De Randstedelijke Rekenka-
mer beslist zelf welke onderwerpen zij wil onderzoeken en laat zich hierin adviseren door de pro-
grammaraad, bestaande uit leden van de Provinciale Staten van de vier provincies. Flevoland komt 
met 3 nieuwe leden in de Programmaraad; ook bij de andere drie provincies is dat het geval. 
 
Begeleidingscommissie aanbesteding accountant 
Recent is de aanbesteding voor een nieuwe provinciale accountant gestart. De huidige accountant 
PricewaterhouseCoopers (PwC) verricht de werkzaamheden tot en met de controle van de Jaarreke-
ning 2020. Dit betekent dat in april/mei 2020 de gunning voor een nieuw meerjarencontract plaats 
zal vinden. Opdrachtgever voor de accountant is Provinciale Staten. De aanbesteding is een copro-
ductie tussen de ambtelijke organisatie en de griffie. De Staten worden, overeenkomstig de vorige 
aanbesteding, gedurende het aanbestedingsproces betrokken door een begeleidingscommissie van 
statenleden. De werkzaamheden van de begeleidingscommissie betreffen het opstellen van het Pro-
gramma van Eisen en het ter vaststelling aan Provinciale Staten voorleggen in november 2019, het 
opstellen van de offerte uitvraag, de beoordeling van de inschrijvingen en het doen van een gun-
ningsvoorstel aan Provinciale Staten. De startbijeenkomst van de begeleidingscommissie vindt nog 
vóór het zomerreces plaats.   
 
 
3. Beoogd effect 

Het invullen van de posities in provinciale staten en diverse delegaties/(begeleidings) groepen 
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