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A)Achtergrond werkwijze besluitvorming rekenkameronderzoeken 
 
Aanleiding  
In de vorige statenperiode zijn niet alle rekenkameronderzoeken vastgesteld in Provinciale 
Staten. Bij de gelegenheden waar dit wel is gebeurd, is de vraag gerezen op welke wijze 
het statenvoorstel dient te worden opgesteld.  
 
De rekenkamer is van uw Staten. Het inbrengen van een rapport van de rekenkamer 
geschiedt niet door het college, maar door uw griffie. Wel is in een rapport de bestuurlijke 
reactie van het college opgenomen. Tot op heden neemt de griffie in het statenvoorstel 
alle aanbevelingen van de rekenkamer integraal over, zonder in te gaan op de eventuele 
kanttekeningen van het college.  Bij behandeling in de commissie /de Staten kan worden 
voorgesteld bepaalde aanbevelingen niet over te nemen, al dan niet op grond van de 
bestuurlijke reactie van het college. 
 
Voorgestelde werkwijze 
 
1) Alle rekenkameronderzoeken vaststellen in PS 
Voorgesteld wordt in het vervolg elk rekenkameronderzoek vast te stellen in Provinciale 
Staten. De griffie zorgt voor het statenvoorstel.  
 
2. Reacties college op aanbevelingen worden opgenomen in het statenvoorstel onder het 
kopje ‘kanttekeningen’ 
Voorgesteld wordt de reactie van het college bij de aanbevelingen over te nemen in het 
statenvoorstel, zodat de Staten kunnen wegen of dit van invloed dient te zijn op de 
beslispunten.  
 
3) Statenvoorstel omvat standaard alle aanbevelingen van de rekenkamer  
Voorgesteld wordt in het statenvoorstel  standaard alle aanbevelingen van de rekenkamer 
als beslispunten op te nemen. 
 
4) De aanbevelingen worden letterlijk opgenomen in het statenvoorstel 
Voorgesteld wordt dat alle aanbevelingen onder de beslispunten afzonderlijk worden 
opgenomen. Dit maakt het amenderen van het besluit of het laten vervallen van één van de 
aanbevelingen gemakkelijk.  
 
5) Agenderen in oordeelsvormende zin in de relevante commissie 
Voorgesteld wordt het statenvoorstel te bespreken (oordeelsvormend) in de relevante 
commissie. De commissie kan Provinciale Staten adviseren over het te nemen besluit.  
Als de commissie adviseert om één of enkele aanbevelingen, gelezen de reactie van GS en 
besproken in de commissie, niet op te dragen wordt dit onder het kopje commissieadvies 
opgenomen.  
 
6) Agenderen in PS met weergave van commissieadvies 
Voorgesteld wordt het commissieadvies zichtbaar te maken in het Statenvoorstel door de 
beslispunten in het Statenvoorstel aan te passen in overeenstemming met het 
commissieadvies. Om optimale transparantie in dit proces te hanteren worden in de PS 
bundel zowel het oorspronkelijke als het aangepaste statenvoorstel (na advies van de 
commissie) aangeboden. Het is aan de Staten om aan te geven welke aanbevelingen zij 
uiteindelijk wil overnemen dan wel amenderen. 
 
 
 


