Bijlage 2 bij Statenvoorstel benoemingen

Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
Op grond van art. 79a Provinciewet kunnen Provinciale Staten een Rekenkamer instellen.
De Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid
van het door het provinciebestuur gevoerde beleid. Als onderdeel van deze dualisering zijn
provincies vanaf 2005 verplicht een Rekenkamer in te stellen. De vier Randstadprovincies
Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland spraken zich uit voor één gezamenlijke
rekenkamer: de Randstedelijke
Rekenkamer.
Deze overeenkomst is vastgelegd in een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling. De
doelstelling van de Randstedelijke Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren 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
Rekenkamer beslist zelf welke onderwerpen zij wil onderzoeken en laat zich hierin
adviseren door de programmaraad, bestaande uit leden van de Provinciale Staten van de
vier provincies. Daarnaast vormt de programmaraad de schakel tussen Provinciale Staten en
de Rekenkamer. Flevoland komt met 3 nieuwe leden in de Programmaraad; ook bij de
andere drie provincies is dat het geval. Het ambtelijk secretariaat en het voorzitterschap
rouleert per statenperiode.
Op maandag 20 mei, van 18.00-19.30, verzorgt de Randstedelijke Rekenkamer een
inwerksessie in het kader van het inwerkprogramma “Benut je rekenkamer”: wat kan de
rekenkamer doen, opmerkelijke rapporten uit verleden, hoe kunt u sturen.
Recentelijk is een externe Evaluatie uitgevoerd die inzicht geeft in de mate waarin de
rekenkamer bijdraagt aan de kaderstellende en controlerende rol van de Provinciale Staten
in de vier Randstadprovincies en op welke punten deze bijdrage valt te versterken.
Provinciale Staten hebben op 27 februari jl. (agendapunt 8a) besloten om de aanbevelingen
aan PS over te nemen, zijnde:
- Neem een besluit over de positionering en rol van de programmaraad;
- Zoek naar alternatieve instrumenten om de betrokkenheid van Statenleden bij het
rekenkameronderzoek te vergroten;
- Creëer ruimte en tijd voor een goed debat.
Gemeenschappelijke Regeling, Artikel 14 Instelling Programmaraad luidt:
1. Provinciale Staten van de deelnemende provincies stellen gezamenlijk bij afzonderlijk
besluit een programmaraad in.
2. De programmaraad bestaat uit minimaal acht en maximaal twaalf leden. De verdeling
van twee of drie per deelnemer wordt door de betreffende deelnemer zelf vastgesteld.
3. Bij de aanwijzing van de leden, genoemd in het vorige lid, zijn ook leden benoembaar
van buiten de kring van de deelnemers met dien verstande dat iedere deelnemer maximaal
één buitenlid mag aanwijzen. De plaatsvervangende leden kunnen in dezelfde verhouding
worden aangewezen.
4. De programmaraad heeft de zittingsduur van Provinciale Staten. Bij een tussentijdse
vacature wordt daarin terstond voorzien door de deelnemer die dit lid had aangewezen
Zie ook https://www.randstedelijkerekenkamer.nl/app/uploads/2018/06/Geconsolideerde-versie-GemeenschappelijkeRegeling-na-wijziging.pdf

