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Onderwerp: Voordracht Eindrapport van de evaluatie van de
Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad

Advies commissie M&F:
De Voordracht Eindrapport van de evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad als
hamerstuk wordt doorgeleid naar PS van 4 maart 2019

Uittreksel van het concept-verslag M&F 11-02-2019:
5a. Eindrapport van de evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad
Mevrouw Hoenderdos (bestuurderdirecteur Randstedelijke Rekenkamer) wordt aan tafel verwelkomd.
De heer Papineau Salm (PvdA) schrok enigszins van het feit dat alle adviezen altijd worden overgenomen.
Naar de collega’s in de commissie merkt hij op dat het beter zou zijn als de tijd wordt genomen voor het
debat. Hij constateert dat de aanbevelingen er doorheen worden ‘gejast’ door de commissie.
Mevrouw Kirch (VVD) betreurt het dat de programmaraad niet op orde is in het kader van de toegedachte rol.
Het is dan ook goed om een heroriëntatie op de programmaraad te doen en om dit aan de nieuwe Staten over
te laten. Het stelt teleur dat de commissie de aanbevelingen te weinig bediscussieerd en zaken doorschuift.
Het zou beter zijn om er meer aandacht aan te besteden. De commissie moet de hand in eigen boezem
steken. Er worden enkele aanzetten gedaan om de betrokkenheid van Statenleden te vergroten. Het
betrekken van een klankbordgroep bij onderzoeken betrekken, zou goed kunnen werken.
De heer Heijnen (CDA) herkent zich in de uitkomst van de evaluatie. Het CDA heeft grote waardering voor het
instituut. Het is zeer positief dat de directeur van de Randstedelijke Rekenkamer een ronde langs de fracties
maakte om input op te halen. Het CDA raadt haar aan om dat in de volgende Statenperiode weer te doen. Met
zoveel degelijkheid in de stukken is het vaak lastig om daarover het debat te voeren. Vaak zijn de
commissieleden het er allemaal mee eens.
De CDA-fractie kan instemmen met de voordracht en wacht het voorstel van de griffie af voor een andere
manier van behandelen van Rekenkamerstukken.
Mevrouw Alberts (SP) wijst erop dat als partijen vanuit de oppositie het debat willen voeren, dit meestal wordt
doodgeslagen, doordat de coalitiepartijen aangeven alle aanbevelingen over te zullen nemen. Ze herinnert
zich een debat over de effecten van openbaar vervoer op de leefbaarheid in Noord-Holland. De SP maakte
daar een punt van. De wereld was vervolgens te klein.
De heer Van Hooff (PVV) zegt dat de PVV zich kan vinden in de aanbevelingen, de aanpak en de voordracht.
Wat de PVV betreft mag de voordracht een hamerstuk zijn.
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Mevrouw Pels (GL) vindt de Randstedelijke Rekenkamer een belangrijk instituut. GL zal het zeker blijven
steunen in de komende periode. De discussie zou wat verbeterd kunnen worden. Die opdracht zou aan
volgende Statenleden moeten worden meegegeven, dat er meer ruimte moet komen voor debat. De rol van
Provinciale Staten moet veel sterker worden ingezet.
Mevrouw Visser (PvdD) bedankt voor het mooie rapport. Het is een mooi stuk om mee te nemen naar de
volgende periode. De nieuwe Staten kunnen dan bespreken hoe dit handen en voeten wordt gegeven.
De heer Tijssens (D66) schaart zich achter de opmerkingen over de aanbevelingen. D66 mist dat de dialoog
ook wordt gevoerd met Gedeputeerde Staten over de uitkomst van zaken.
Mevrouw Hoenderdos (Randstedelijke Rekenkamer) is blij dat de uitkomsten van het onderzoek worden
herkend en dat de inspanningen door het instituut om goed onderzoek te doen zichtbaar zijn geworden. De
Randstedelijke Rekenkamer neemt alle aanbevelingen over. Mevrouw Hoenderdos erkent dat de
onderzoekskeuzes en aanbevelingen nu soms wat zacht zijn. Dat is de afgelopen jaren een enigszins bewuste
keuze geweest. Het eerste instituut moet absoluut gewaardeerd worden en dat wat ze zegt moet in feite
buiten kijf staan. Het is nogal eenvoudig om een aanbeveling die niet aanstaat onder uit te schoffelen. De
Rekenkamer is op dit moment een instituut dat heel wat kan hebben. Wat dat betreft kunnen de nieuwe
Staten hun borst natmaken. Mevrouw Hoenderdos is echt van plan om wat de afgelopen vier jaar aan
veranderingen is doorgezet om dat ook de komende 4 jaar te gaan doen. Zij gaat graag in overleg met de vier
griffies over meer betrokkenheid van Provinciale Staten bij het Rekenkamerwerk. In de eerste plaats is dat het
voortzetten van fractierondes. De medewerkers van de Rekenkamer zijn onderverdeeld in provincieteams, die
worden actiever. Noord-Holland krijgt een eigen team van Rekenkameronderzoekers. De eerste actie is kijken
hoe het staat met de aanbevelingen, die twee jaar geleden zijn gedaan. Het team zal ook een fractierondje
doen.
Een ander onderwerp dat wordt geadviseerd is een klankbordgroep.
De heer Papineau Salm (PvdA) is benieuwd wat als is een hard onderwerp kan worden genoemd, dat in
de afgelopen periode niet is doorgevoerd.
Mevrouw Hoenderdos heeft deze vraag voor Noord-Holland niet voorbereid, maar voor Flevoland zou dat in
de orde zijn geweest van de Oostvaardersplassen.
Bij de onderwerpkeuze voor deze provincie krijgt het provincieteam een grotere rol. Het team Provinciale
Staten vragen welke onderwerpen belangrijk zijn.
Onlangs deed de Rekenkamer in Utrecht onderzoeken naar de Uithoflijn en de verkoop van kavels. Het laatste
betrof een spannend, politiek dossier. Daar werd vanuit de Staten een klankbordgroep geformeerd vanuit PS,
waarmee goede ervaringen zijn opgedaan. Dat idee wil de Rekenkamer gaan uitbreiden. Een spannende
onderwerpkeuze, een goed actueel onderwerp leidt vanzelf tot meer spannende aanbevelingen.
Wat dat betekent voor de rol van de programmaraad is aan de Provinciale Staten. Het is een instituut van
Provinciale Staten. Mevrouw Hoenderdos denkt er vanuit haar rol graag mee over het combineren van de
actieve rol van de Rekenkamer met een heroriëntering van de programmaraad. Mevrouw Hoenderdos is al
met de griffie in overleg over het inwerkprogramma. Daardoor kan meteen een vliegende start worden
gemaakt.
De voorzitter constateert dat er geen gebruik wordt gemaakt van de tweede termijn. De voordracht kan als
hamerstuk worden doorgeleid naar Provinciale Staten. De voorzitter bedankt mevrouw Hoenderdos voor haar
komst en toelichting.

