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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 4 maart 2019
Onderwerp: Externe Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad

Kenmerk:
Bijlagen:
- Eindrapport
- Samenvatting

1.

Inleiding

De Provincie Noord-Holland neemt deel aan de ‘Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke
Rekenkamer’. In art. 22 lid 3 van de regeling is opgenomen dat er periodiek een evaluatie van
de regeling plaats vindt. In opdracht van de vier Randstadprovincies (Flevoland, Noord-Holland,
Utrecht en Zuid-Holland) zijn in 2008 en in 2013 evaluatie uitgevoerd.
Provinciale Staten hebben voor het laatst op 3 oktober 2016 o.a. de wijzigingen van de
Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer en de wijzigingen op de verordening
programmaraad vastgesteld.
De programmaraad Randstedelijke Rekenkamer heeft in mei 2018 besloten om de geplande
externe evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer te vervroegen zodat de huidige
Statenleden hier nog actief bij betrokken kunnen worden. De evaluatie heeft de afgelopen
maanden plaats gevonden en is uitgevoerd door I&O Research. Om de kwaliteit van de
uitvoering van het onderzoek te bewaken is een begeleidingscommissie ingesteld met
vertegenwoordigers van Provinciale Staten van de deelnemende provincies. Namens NoordHolland zat mevrouw Jellema (PvdA) in de begeleidingscommissie.
2.

Doel van de evaluatie

De evaluatie heeft als doel inzicht te verschaffen in de mate waarin de Randstedelijke
Rekenkamer bijdraagt aan kaderstellende en controlerende rol van de Provinciale Staten in de
vier Randstadprovincies en op welke punten deze bijdrage valt te versterken. De uitkomsten van
de evaluatie worden gebruikt om het functioneren van de rekenkamer als instrument voor de
Provinciale Staten verder te optimaliseren, mede met het oog op de aanvang van een nieuwe
statenperiode in maart 2019.
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3.

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies
Naar aanleiding van de evaluatie concludeert i&o research dat het draagvlak voor de
Randstedelijke Rekenkamer in de afgelopen jaren is toegenomen. De rekenkamer vult in het
algemeen haar rol goed in met grondig en betrouwbaar onderzoek. De onderbouwing van
conclusies en adviezen is uitstekend en de kwaliteit van de rapportages staat niet ter discussie.
Er is vooruitgang geboekt met het toegankelijker presenteren van de uitkomsten en adviezen in
de rapporten. Bij het overall positieve beeld zijn ook enkele kanttekeningen te plaatsen. Zo is de
onderwerpkeuze in de ogen van de politici in de vier provincies wat aan de ‘veilige’ kant en zijn
de rapporten zelden aanleiding tot politiek debat.
Aanbevelingen
In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen voor zowel de Randstedelijke Rekenkamer,
Provinciale Staten als ook de Programmaraad.
Voor de Randstedelijke Rekenkamer:
a. Handhaaf vooralsnog het huidige bestuursmodel en evalueer het volgens plan in komende
jaren.
b. Ga door met het vergroten van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de rapporten.
c. Ga door met het uitvoeren van verzoekonderzoeken.
d. Houd de onderzoekprogrammering tegen het licht.
e. Vergroot de conceptuele doorwerking van adviezen.
f. Versterk de rol van de provincieteams.
g. Benut (en borg) de samenwerking met andere rekenkamers.

Voor Provinciale Staten:
a. Neem een besluit over de positionering en rol van de programmaraad.
b. Zoek naar alternatieve instrumenten om de betrokkenheid van Statenleden bij het
rekenkamer.
c. Creëer ruimte en tijd voor een goed debat.

Voor de Programmaraad:
a. Stel de eigen rolopvatting scherp.
b. Vergroot de betrokkenheid van de leden.

4. Voorstel
Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Hr. H.W. Struben,

voorzitter Statencommissie Mobiliteit en Financiën

S.H Neeskens ,

griffier Statencommissie Mobiliteit & Financiën
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Ontwerpbesluit

Nr.
Provinciale Staten van Noord-Holland;

-

gelezen de voordracht van de Statencommissie Mobiliteit & Financiën van 11 februari
2019,

-

gelezen het rapport van I&O research ‘Externe Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en
Programmaraad’

-

gelet op de bespreking en het advies van de commissie Mobiliteit en Financiën van 11
februari 2019;

besluiten:
1. Kennis te nemen van het eindrapport “Externe Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en
de Programmaraad”;
2. De Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken inhoudelijk op de hen regarderende
aanbevelingen te reageren en aan te geven of en zo ja hoe deze aanbevelingen door
zullen werken in de toekomstige werkwijze van de Randstedelijke Rekenkamer
3. De aanbevelingen aan Provinciale Staten over te nemen, zijnde:
3.1 Neem een besluit over de positionering en rol van de programmaraad;
3.2 Zoek naar alternatieve instrumenten om de betrokkenheid van Statenleden bij het
rekenkameronderzoek te vergroten:
3.3 Creëer ruimte en tijd voor een goed debat;
3.4 De gezamenlijke griffies te verzoeken hier suggesties voor uit te werken.

Haarlem, 4 maart 2019

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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