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1. Beslispunten

I De verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer als volgt te wijzigen:
1. De volgorde van de artikelen 2 (Taakstelling) en 3 (Samenstelling en
benoeming) wordt gewijzigd in de artikelen 2 (Samenstelling en benoeming) en 3 (Taakstelling) onder gelijktijdige hernoeming van artikel 3 in Taken;
2. In artikel 2, tweede lid wordt de zin “,met dien verstande dat elke
deelnemer een lid van buiten de kring kan aanwijzen” geschrapt;
3. Aan het eind van artikel 3, tweede lid, wordt een zin toegevoegd luidend als volgt: “Bij de uitoefening van de adviestaak bewaakt de programmaraad een evenwichtige verdeling van het onderzoeksprogramma over de vier provincies.”;
4. Aan artikel 3 derde lid, wordt in de eerste zin na het woord Programmaraad een passage toegevoegd luidend als volgt: “,die elk één van
de deelnemende provincies vertegenwoordigen,”;
5. Artikel 3, zesde lid, wordt geschrapt;
6. In artikel 4, derde lid, wordt in de eerste zin het woord “niet” geschrapt;
7. In artikel 4, derde lid wordt in de eerste zin de punt vervangen door
een komma gevolgd door een passage luidend als volgt: “tenzij er
zwaarwegende redenen zijn om in beslotenheid te vergaderen en/of
documenten vertrouwelijk te behandelen.”;
8. In artikel 4, derde lid, wordt in de tweede zin het woord “wel” geschrapt;
9. Aan artikel 4, zesde lid, wordt na de eerste zin een zin toegevoegd
luidend als volgt: “Ook is vereist dat elke provincie vertegenwoordigd
is.”;
10. In artikel 4, zesde lid, komt de laatste zin als volgt te luiden: “Is dit
aantal niet aanwezig en/of is niet elke provincie vertegenwoordigd,
dan schrijft de voorzitter terstond een tweede vergadering uit, welke
niet later gehouden mag worden dan drie weken na de eerste vergadering;
11. Artikel 4, achtste lid, wordt vervangen door een nieuw lid luidend als
volgt: “De Programmaraad streeft naar consensus bij het uitbrengen
van haar adviezen met betrekking tot het integrale jaarlijkse onderzoeksprogramma. Indien nodig brengt ze haar adviezen met een
meerderheid van stemmen uit, waarbij ieder lid een stem heeft. Over
provincie specifieke onderzoeken geven de leden van de desbetreffende provincie advies.”;
12. In artikel 4, negende lid, komt na het woord “verslaglegging” een
punt. De passage “en legt deze vast in een huishoudelijk reglement”
wordt geschrapt.;
13. Artikel 4, elfde lid, wordt geschrapt.;
14. Artikel 5, Vacatiegelden en reiskosten, wordt geschrapt.;
15. De artikelen 6 Evaluatie, 7 Wijziging en 8 Citeertitel worden hernummerd naar de artikelen 5 Evaluatie, 6 Wijziging en 7 Citeertitel.
II De Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer als volgt te wijzigen:
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16. In artikel 14, tweede lid, wordt de tweede zin geschrapt en vervangen door een passage
die luidt als volgt: “ ,welke gelijkelijk over deelnemers verdeeld zijn.”;
17. Artikel 14, derde lid, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: “De leden van de Programmaraad zijn afkomstig uit de leden van Provinciale Staten.”;
18. Aan artikel 15 derde lid, wordt in de eerste zin na het woord Programmaraad een passage toegevoegd luidend als volgt: “,die elk één van de deelnemende provincies vertegenwoordigen,”;
19. Aan artikel 8 wordt een titel toegevoegd en komt te luiden als volgt: “Taakverdeling bestuur”;
20. In artikel 16, derde lid, wordt “zes weken” vervangen door “acht weken”.
2. Eerdere behandeling

De Provincie Flevoland neemt deel aan de ‘Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer’. In art. 23 van de regeling is opgenomen dat er periodiek een evaluatie van de regeling
plaats vindt. Provinciale Staten hebben voor het laatst op 11 januari 2017 o.a. de wijzigingen
van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer en de wijzigingen op de verordening programmaraad vastgesteld.
Op 27 februari 2019 heeft Provinciale Staten het eindrapport “Externe Evaluatie Randstedelijke
Rekenkamer en Programmaraad, 28 januari 2019 (I&O research)” behandeld. In het rapport
staan de conclusies en een aantal aanbevelingen voor zowel de Rekenkamer, Provinciale Staten
als ook de Programmaraad.
Op basis van deze evaluatie hebben de vier Provinciale Staten een gelijkluidend besluit genomen dat luidde als volgt:
1. Kennis te nemen van het eindrapport “Externe Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en
de Programmaraad”;
2. 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 Randstedelijke Rekenkamer;
3. De aanbevelingen aan Provinciale Staten over te nemen, zijnde:
a. Neem een besluit over de positionering en rol van de Programmaraad;
b. Zoek naar alternatieve instrumenten om de betrokkenheid van Statenleden bij het
rekenkameronderzoek te vergroten;
c. Creëer ruimte en tijd voor een goed debat.
3. Bevoegdheden PS en doel behandeling

In de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer (hoofdstuk 4) staat dat Provinciale Staten van de deelnemende provincies gezamenlijk een programmaraad instellen en staat
de taalstelling van de programmaraad beschreven.
Conform de verordening van de Programmaraad (artikel 7) is een wijziging van de verordening
door Provinciale Staten alleen mogelijk indien alle deelnemers met de voorgenomen wijziging
instemmen.
Een gelijkluidend ontwerpbesluit wordt voorgelegd aan Provinciale Staten Zuid-Holland, NoordHolland en Utrecht.
4. Korte toelichting op voorstel

Naar aanleiding van de rapportage door I&O research over de evaluatie van de Randstedelijke
Rekenkamer en de Programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer, heeft de Programmaraad in de vergadering van 10 oktober 2019 van gedachten gewisseld over haar eigen rol en
taak. De Programmaraad is tot de conclusie gekomen dat de Programmaraad zich vooral blijft
richten op de advisering over het onderzoeksprogramma van de Rekenkamer en het uitoefenen
van de ‘signaleringsfunctie’. De in eerdere evaluaties genoemde ambassadeursrol wordt vooral
ingevuld door de Rekenkamer d.m.v. de ronde langs de fracties. De Programmaraad vindt dat
zij geen rol heeft als kwaliteitsbewaker van de Rekenkamer.
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De Programmaraad is tot de conclusie gekomen dat de gedachtewisseling over de eigen rol en
taak niet hoeft te leiden tot een inhoudelijke wijziging van de verordening. De nu ter besluitvorming voorliggende wijzigingen betreffen vooral actualiseringen en aanpassingen aan de huidige werkwijze van de Programmaraad (besluiten 1 t/m 15).
Daarnaast wordt voorgesteld vijf wijzigingen door te voeren in de Gemeenschappelijke Regeling
Randstedelijke Rekenkamer. Drie wijzigingen (besluiten 16 t/m 18) zijn opgenomen zodat de
desbetreffende artikelen in de verordening van de Programmaraad en de Gemeenschappelijke
Regeling over de samenstelling en taken van de Programmaraad gelijkluidend zijn. De andere
twee wijzigingen (besluiten 19 en 20) zijn opgenomen om de Gemeenschappelijke Regeling in
overeenstemming te brengen met de bepalingen uit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
In de vergadering van 14 november 2019 heeft de Programmaraad unaniem ingestemd met de
voorliggende wijzigingen.
Bijlagen 1 & 2 geven de wijzingen in de verordening en inde Gemeenschappelijke Regeling aan
d.m.v. Was-Wordt tabellen. Bijlage 3 & 4 zijn de vigerende versies van de verordening en de
Gemeenschappelijke Regeling.
5. Beoogd effect

Een geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling en verordening programmaraad Randstedelijke Rekenkamer.
6. Argumenten

In bijgevoegde brief (bijlage 5) informeert de Programmaraad u over de stand van zaken over de
uitvoering van de op 27 februari 2019 genomen besluiten 2 en 3. Daarbij geeft zij aan dat er
aanleiding is om de verordening en de gemeenschappelijk regeling te actualiseren en aan te
passen aan de huidige werkwijze van de Programmaraad. Daarnaast zullen twee wijzigingen in
de Gemeenschappelijke Regeling.
In bijgevoegde brief (bijlage 6) geeft de Randstedelijke Rekenkamer aan hoe zij de verbetersuggesties n.a.v. de externe evaluatie oppakt.
7. Bijlagen
Naam stuk:

eDocs
nummer:

Bijlage 1:Was-Wordt tabel Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer

2519822

Bijlage 2: Was-Wordt tabel Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer

2519796

Bijlage 3: Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer 2017

2519993

Bijlage 4: Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 2016

2519936

Bijlage 5: Brief van de Programmaraad aan Provincies over opvolging aanbevelingen externe evaluatie

2519929

Bijlage 6: Brief van de Rekenkamer aan vier provincies over opvolging aanbevelingen externe evaluatie

2519930

Bijgevoegd

