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Beantwoording van de vooraf gestelde technische vragen 
bij agendapunt 5 . Randstedelijke Rekenkamer 

 
1.  Er komt een nieuwe CAO in 2022. De begroting bestaat voor 80% uit 
personeelskosten. Wat is het effect van deze CAO op het personeelsbeleid, wanneer is 
er meer zicht op de indexatiecijfers voor 2023? Hier wordt nu wel een aanname voor 
gedaan, hoe hard is die? 
 
Bij de raming van de personeelslasten is rekening gehouden met een nieuwe CAO. Hiervoor 
is een verwachte loonstijging van 2% genomen. Daarnaast is voor de premiestijgingen een 
post van totaal € 5.000 geraamd. In de raming van de salarislasten betrekken we overigens 
ook de periodieke loonstijging voor medewerkers, die nog niet het maximum van hun schaal 
hebben bereikt. 
 
De begroting van de Rekenkamer wordt geïndexeerd op basis van de Macro Economische 
Verkenningen (MEV) van het CPB, die jaarlijks in september openbaar worden gemaakt. 
Voor de begroting 2022 is vooruitlopend daarop uitgegaan van de meest actuele indexcijfers 
uit het Centraal Economisch Plan 2021 (van 31 maart jl.). Naar verwachting zullen de 
cijfers van september niet substantieel afwijken. Over de indexatiecijfers voor 2023 is 
meer inzicht in maart 2022; in de meerjarenraming op blz. 17 van de begroting 2022 wordt 
daarom voor 2023 en verder een globale schatting gemaakt van de indexering. 
 
 
2. Op welke manier houdt de RR rekening met de implicaties van het uit te voeren 
onderzoek naar het bestuursondersteuning? Het directiemodel tov het collegemodel 
wordt onderzocht. Wat is het verschil in financiële impact tussen de twee modellen? 
 
Eind 2019 heeft de Rekenkamer een reserve gevormd voor kosten in het kader van 
Bestuurlijke vernieuwing van de Rekenkamer in verband met de afweging van het 
bestuursmodel (lid/directeursmodel versus collegemodel). In overleg met de Subcommissie 
ten behoeve van bestuurlijke zaken (bestaande uit leden van de vier PS-en) is hiervoor € 
100.000 geraamd. Momenteel vindt een peer review plaats en in het najaar wordt een 
onderzoek gedaan naar het bestuursmodel, zodat over de voor- en nadelen van beide 
modellen meer helderheid ontstaat. Deze kosten worden in 2021 gedekt uit de reserve 
Bestuurlijke vernieuwing. Het onderzoek naar het bestuursmodel zal inzicht bieden in de 
financiële impact tussen de twee modellen. Daarop kan nog niet vooruit worden gelopen. 
De uitkomsten van het onderzoek zullen waarschijnlijk in de loop van 2022 geagendeerd 
kunnen worden in de vier PS-en. In de begroting 2023 van de Rekenkamer zal de structurele 
financiële impact van de besluitvorming over de resultaten van het onderzoek naar het 
bestuursmodel worden verwerkt. 
 
 
3. Verwacht de RR veel ICT kosten te maken komend jaar en zo ja waaraan? Heeft 
Corona ICT beperkingen aangetoond of valt dat wel mee. 
 
Er worden geen extra ICT-kosten gemaakt vanwege COVID-19, omdat het ICT systeem van 
de Rekenkamer al de mogelijkheid bood om tijd en locatie ongebonden te kunnen werken. 
Om de server en bijbehorende apparaten en programma’s up tot date te houden wordt 
regulier beheer en onderhoud uitgevoerd. Wel wordt momenteel met de huidige ICT 
leverancier geïnventariseerd welke verbeteringen aan het systeem mogelijk zijn. De 
mogelijke kosten daarvan worden verwerkt in de begrotingswijzing 2022 en latere jaren. 
 
De verwachting is dat het team van de Rekenkamer structureel in een hybride situatie - 
met deels thuiswerken - zal gaan werken. Voor de eisen van een arbo-technisch 
verantwoorde thuiswerkplek sluit de Rekenkamer aan bij het beleid van de provincie 
Flevoland. Inmiddels heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de benodigde middelen 
die ter beschikking worden gesteld. De totale kosten hiervan bedragen ca. € 6.500 en 
worden over meerdere jaren afgeschreven. 


