Provincie Flevoland

PROVINCIA^.iTAT^

MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.:
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp motie: Monitoring opvolging aanbevelingen RRK
Agendapunt: 9a

Onderwerp Statenvoorstel: Wijziging verordening Programmaraad RRK en GR RRK
Nummer Statenvoorstel: 2519433

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 29 januari 2020

Constaterende dat:

•
•
•
•

De externe evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer laat zien dat het draagvlak voor de
rekenkamer in de afgelopen jaren is toegenomen;
De rekenkamer haar rol in het algemeen goed invult met grondig en betrouwbaar onderzoek;
De onderbouwing en conclusies van adviezen uitstekend is en de kwaliteit van de rapportages niet ter
discussie staat;
Er vooruitgang is geboekt met het toegankelijker presenteren van de uitkomsten en adviezen in de
rapporten.

Overwegende dat:

•
•
•
•

De rekenkamer in 2017 is gestart met het monitoren van de opvolging van de onderzoeken, die twee
jaar daarvoor zijn gepubliceerd;
Periodiek een doorwerkingsonderzoek wordt uitgevoerd voor een onderwerp dat zich daarvooi leent;
Piovinclale Staten in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid Holland ook zelf nadiukkelljk
aandacht hebben voor de bewaking van de opvolging van de aanbevelingen;
AAet name in de provincie Zuid-Holland de monitoring effectief en efficiënt is belegd.

Verzoeken het college

/

Dragen het college op / X Spreken uit:

Om aan elke Statenvoordracht waarmee over de aanbevelingen van de Rekenkamer besloten wordt, een
beslispunt toe te voegen dat Gedeputeerde Staten opdraagt om Provinciale Staten na een jaar separaat te
rapporteren over de bereikte voortgang en de geboekte resultaten m.b.t. de aanbevelingen. De griffie
bewaakt hierbij de termijn via de Lange Termijn Agenda (LTA) van de Statencommissies.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: M. van Rooij (50-*-), W. de Jager (PvdA), G.J. Ransijn (FvD)
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Het amendement is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van -2.^
Voorzitter, y
L. Verbeek /

Statengriffier,
A. Kost
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