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Status besluitenlijst
Concept

Opgesteld door:
Eric Krijgsman

Aanwezige leden
Voorzitter:
de heer A.E. van Liere (plv. vz, Noord-Holland)
Noord-Holland: Utrecht:
mevrouw A.M. Schneiders
Flevoland:
de heer P. Vermeulen
Zuid-Holland: de heer H.S. van der Bent
Aanwezig ambtelijke ondersteuning
Noord-Holland: de heer E. Krijgsman
Zuid-Holland: Utrecht:
de heer R. Poort
Flevoland:
Aanwezig van Randstedelijke Rekenkamer
de heer Franken, mevrouw A. Hoenderdos, de heer Mekel, de heer Rienks, mevrouw Teernstra,
mevrouw Thompson, mevrouw Vergeer.
Afwezig met afmelding
Mevrouw S. Klaassen, mevrouw A. Jellema, mevrouw J.M.A. Meurs, de heer LLB.A. Essoui,
mevrouw T. Koelewijn, de heer E.G.T. Braam, de heer W. de Jager, de heer C.J. Kok
Kopie concept aan
Aan– en afwezige leden en plaatsvervangende leden

1. Opening.
De voorzitter opent vergadering om 19.05 uur.
2. mededelingen en vaststellen agenda





De plaatsvervangend voorzitter deelt mee dat mw. Klaassen (voorzitter Programmaraad), op
23 augustus jl. bevallen is van een zoon, genaamd Sam. Zij is nu nog met verlof en daarom
afwezig.
Er wordt kennisgenomen van de overige afmeldingen van leden uit Utrecht, Zuid-Holland,
Noord-Holland en Flevoland.
De concept-agenda wordt vastgesteld.

3. Kennismaking met plaatsvervangend bestuurder Michael Mekel




Na een zorgvuldig openbaar wervings- en selectieproces hebben de vier Randstadprovincies
besloten Michael Mekel te benoemen als plaatsvervangend bestuurder van de Randstedelijke
Rekenkamer.
De heer Mekel presenteert zichzelf aan de leden van de Programmaraad. Naast plv
bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer is de heer Mekel voorzitter van het
bestuurscollege van de Rekenkamer Oost (Gelderland en Overijssel) en strategisch
Raadsadviseur van de Rob.

4. Verslag vergadering Programmaraad 3 november 2016


Er zijn geen wijzigingen op het concept-verslag van 3 november 2016, het verslag wordt
vastgesteld.

5. Stand van zaken lopend onderzoek en onderzoeksprogramma 2e helft 2017
 Mevrouw Hoenderdos geeft een mondelinge toelichting op de stand van zaken van de
lopende onderzoeken en het restant onderzoeksprogramma voor de 2 e helft 2017.
 De heer Vermeulen merkt over het onderzoek naar Rijksmonumenten op dat het
wellicht nog relevant is om in Flevoland Urk en Schokland te betrekken bij het
onderzoek.

6. Terugblik behandeling onderzoeken
In de Programmaraadbijeenkomst van 3 november 2016 is afgesproken dat voortaan in de
Programmaraad zal worden teruggeblikt op de onderzoeken, die na de vorige
Programmaraadbijeenkomst in de commissies en/of PS zijn behandeld.





Stiltegebieden: Is in alle Staten besproken, maar vanwege de wijze waarop dit rapport
is aangeboden (website) en de vorm van aanbevelingen is dat in de vier Staten
verschillend geland.
Natuurcompensatie: In Flevoland volgt nog de besluitvorming over het rapport en de
manier waarop aanbevelingen worden overgenomen. In Noord-Holland zijn door de
Staten de aanbevelingen overgenomen, waarbij één aanbeveling gewijzigd is, met
amendement. In Utrecht was discussie over het vastleggen van kaarten en de bewaking
en controle daarop. Dit komt nog in de Staten. In Zuid-Holland leidde de behandeling in
de commissie in juni tot een vervolgbehandeling en beknopt vervolgonderzoek van de
Rekenkamer.
Vervolgonderzoek onderhoud wegen: In Zuid-Holland zijn de aanbevelingen
overgenomen. In Utrecht was discussie over de afschrijvingstermijn van 60 jaar en of er
geen structureel budget moet zijn. GS komt nog met een nota over de investeringen en
het bredere financiële vraagstuk. In Noord-Holland komt het nog in de Staten.

7. Prioritering onderwerpen voor onderzoek 2018
 Mevrouw Hoenderdos geeft een mondelinge toelichting over de in de notitie opgenomen
onderwerpen.
 Er wordt per delegatie geïnventariseerd waar de voorkeur(en) liggen:
o Utrecht:
1. Collectief vraagafhankelijk vervoer; 2. Wonen; 3.Garanties & leningen ; 3.
Energietransitie (gedeelde 3e voorkeur);

o

Flevoland:
1. Garanties & leningen; 2. Grote projecten; 3. Collectief vraagafhankelijk
vervoer; (4. Wonen);

o

Noord-Holland:
1. Wonen; 2. R-net; 3. Energietransitie;
Zuid-Holland:
1. Garanties & leningen; 2. Energietransitie; 3. Wonen.

o







Op basis van deze inventarisatie is het volgende advies van de Programmaraad op te
maken voor de drie onderzoeksonderwerpen in 2018:
o 1. Garanties & Leningen
o 2. Collectief vraagafhankelijk vervoer
o 3. Wonen
o (4. Energie)
De Rekenkamer neemt de input en het advies mee in de te maken afwegingen over het
onderzoeksprogramma 2018. Mevrouw Hoenderdos geeft daarbij alvast mee dat het
advies van de Programmaraad zeer waarschijnlijk het programma voor 2018 wordt.
Het als vierde geprioriteerde onderwerp, Energietransitie, kan een onderzoek worden
van alle vijf de provinciale Rekenkamers. Omdat het onderzoek niet volledig zelf gedaan
hoeft te worden kan dit waarschijnlijk ook ingepast worden in het
onderzoeksprogramma.

8. Uitnodiging Workshop: Programmeren provinciaal Rekenkameronderzoek




9.

De leden van de Programmaraad nemen kennis van het initiatief van de vijf Provinciale
Rekenkamers om tijdens het IPO-congres een workshop te organiseren, waarin
Statenleden worden gevraagd om voorstellen te doen en om ideeën van de Rekenkamer
van commentaar te voorzien over het programmeren van onderzoeken.
Afgesproken is dat de aanwezige leden van de Programmaraad een mail aan de eigen
Statenleden toesturen met het verzoek de reeds uitgezette enquête in te vullen en
aanwezig te zijn bij de workshop. De griffiers zullen de deelnemers aan het IPO-congres
nog expliciet verzoeken deel te nemen aan deze workshop.

Rondvraag en Sluiting
 Er zijn geen rondvraagpunten. De voorzitter sluit om 20.10 uur de vergadering.

