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Reactie provincie Flevoland Bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer   

 
Geachte collega Statenleden, 
 
In het najaar van 2015 hebben de Provinciale Staten van de vier randstedelijke provincies naar 
aanleiding van het rapport van Berenschot over het bestuursmodel van de Randstedelijke 
Rekenkamer 

 

een werkgroep ingesteld om een advies voor te bereiden over de aanbevelingen uit dit 
rapport. De werkgroep, bestaande uit vier Statenleden vanuit de deelnemende provincies, heeft 
nader onderzoek gedaan naar de consequenties van de verschillende bestuursmodellen voor de 
relatie met de vier Staten, voor de interne organisatie en voor het benodigde budget en is tot de 
conclusie gekomen dat er op dit moment geen draagvlak is voor een onafhankelijk college van 
bestuur. Als belangrijkste bezwaren zijn aangevoerd de recente reorganisatie van de rekenkamer, 
de (meer)kosten van een college van bestuur en de onevenredige zwaarte van zo'n bestuur gezien 
de omvang van de rekenkamer. 
  
Om aan de door Berenschot gesignaleerde knelpunten van het huidige bestuursmodel tegemoet te 
komen, adviseert de werkgroep een plaatsvervangend bestuurder te benoemen voor 0,2 fte. Deze 
(nevengeschikte) bestuurder vervult een aantal bestuurderstaken naast de bestuurder-directeur en 
vervangt de bestuurder-directeur bij langdurige afwezigheid. Verder vervult deze bestuurder een 
werkgeversrol richting de bestuurder-directeur. Daarnaast adviseert de werkgroep om aan een 
delegatie vanuit de Programmaraad van de rekenkamer de aanvullende taak te geven om een 
gecoördineerde discussie te voeren over algemene bestuurlijke en/of financiële aangelegenheden 
en gecoördineerde besluitvorming in de Staten daarover te bevorderen. 
 
Net als in uw Staten, zal Provinciale Staten van Flevoland de aanbevelingen van de werkgroep 
overnemen. Hierbij plaatsen wij wel enkele kanttekeningen, ten aanzien van het werkgeverschap, 
het ontbreken van onafhankelijk toezicht en de extra benodigde financiën in de periode van twee 
jaar tot aan de voorgestelde evaluatie. In onze Statenvergadering van 11 januari 2017 hebben wij 
dan ook positief besloten ten aanzien van de voorliggende verandervoorstellen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
De griffier     de voorzitter  
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