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 *2371904* 
 
Onderwerp 
Externe Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad  
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van het eindrapport “Externe Evaluatie Randstedelijke 
Rekenkamer en de Programmaraad”; 

2. De Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken inhoudelijk op de hen regar-
derende aanbevelingen te reageren en aan te geven of en zo ja hoe deze 
aanbevelingen door zullen werken in de toekomstige werkwijze van de 
Randstedelijke Rekenkamer; 

3. De aanbevelingen aan Provinciale Staten over te nemen, zijnde: 
3.1 Neem een besluit over de positionering en rol van de programmaraad; 
3.2 Zoek naar alternatieve instrumenten om de betrokkenheid van Sta-
tenleden bij het rekenkameronderzoek te vergroten; 
3.3 Creëer ruimte en tijd voor een goed debat. 

 
2. Eerdere behandeling  

De Provincie Flevoland neemt deel aan de ‘Gemeenschappelijke regeling 
Randstedelijke Rekenkamer’. In art. 22 lid 3 van de regeling is opgenomen 
dat er periodiek een evaluatie van de regeling plaats vindt.  In opdracht van 
de vier Randstadprovincies (Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Hol-
land) zijn in 2008 en in 2013 evaluatie uitgevoerd. 
Provinciale Staten hebben voor het laatst op 11 januari 2017 o.a. de wijzigin-
gen van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer en de 
wijzigingen op de verordening programmaraad vastgesteld. 

 
3. Verdere behandeling PS 

Na besluitvorming zullen de aanbevelingen aan Provinciale Staten aan het be-
gin van de nieuwe Statenperiode worden uitgewerkt (zie ook 5. argumenten). 

 
4. Korte toelichting op voorstel 

De programmaraad Randstedelijke Rekenkamer heeft in mei 2018 besloten 
om de geplande externe evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer te ver-
vroegen zodat de huidige Statenleden hier nog actief bij betrokken kunnen 
worden. De evaluatie heeft de afgelopen maanden plaats gevonden en is uit-
gevoerd door I&O Research. Om de kwaliteit van de uitvoering van het onder-
zoek te bewaken is een begeleidingscommissie ingesteld met vertegenwoordi-
gers van Provinciale Staten van de deelnemende provincies. Deze evaluatie 
heeft geleid tot bijgaande eindrapport “Externe Evaluatie Randstedelijke Re-
kenkamer en Programmaraad, 28 januari 2019”. In het rapport staan de con-
clusies en een aantal aanbevelingen voor zowel de Rekenkamer, Provinciale 
Staten als ook de Programmaraad.  

 
5. Argumenten 
1.Rapport “Externe Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad” 
De evaluatie geeft inzicht in de mate waarin de rekenkamer bijdraagt aan de ka-
derstellende en controlerende rol van de Provinciale Staten in de vier Randstad-
provincies en op welke punten deze bijdrage valt te versterken. 
 
2.Aanbevelingen aan de Randstedelijke Rekenkamer (RRK) 
De aanbevelingen voor de RRK voor de continuïteit zijn: 
2.1 Handhaaf vooralsnog het huidige bestuursmodel en evalueer het volgens plan 
in komende jaren 
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2.2 Ga door met het vergroten van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de rapporten 
2.3 Ga door met het uitvoeren van verzoekonderzoeken 
 
De aanbevelingen voor de RRK t.a.v. een andere opstelling of werkwijze zijn: 
2.4 Houd de onderzoekprogrammering tegen het licht 
2.5 Vergroot de conceptuele doorwerking van adviezen 
2.6 Versterk de rol van de provincieteams 
2.7 Benut (en borg) de samenwerking met andere rekenkamers 
 
3.Aanbevelingen aan Provinciale Staten  
De aanbevelingen aan Provinciale Staten zijn: 
3.1 Neem een besluit over de positionering en rol van de programmaraad.  
De commissie Bestuur stelt voor om hier aandacht aan te besteden in het inwerkprogramma van de 
nieuwe Statenperiode en mogelijk een heroriëntatie te starten binnen de commissie Bestuur of een 
opvolger daarvan en vervolgens, in overleg met de 4 deelnemende provincies, een besluit voor te 
leggen over de positionering en rol van de programmaraad; 
3.2 Zoek naar alternatieve instrumenten om de betrokkenheid van Statenleden bij het rekenkamer-
onderzoek te vergroten.  
De commissie Bestuur stelt voor om dit bij bovengenoemde heroriëntatie mee te nemen; 
3.3 Creëer ruimte en tijd voor een goed debat.  
De commissie Bestuur stelt voor dat de agendacommissies (of een opvolger daarvan) deze aanbeve-
ling overneemt t.b.v. de juiste agendering in de betreffende commissie.  
 
6. Kanttekeningen 

Bij deze evaluatie is geen bestuurlijk wederhoor bij Gedeputeerde Staten van toepassing.  
 
7. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Eindrapport Externe evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en programmaraad  2372032 Bijgevoegd      

Samenvatting Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad 2372031 Bijgevoegd 
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