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onderzoeksprogramma, 1e begrotingswijziging 2020 en zienswijze

De commissie Economie, Financiën en Bestuur adviseert om de Statenvoordracht als hamerstuk te agenderen
voor de PS-vergadering van 3 februari 2020.

Voor de gemaakte opmerkingen over de voordracht zie hieronder het uittreksel uit het conceptverslag EFB 20
januari 2020:

5.a. Randstedelijke Rekenkamer: onderzoeksprogramma, 1e begrotingswijziging 2020 en zienswijze
De voorzitter introduceert het onderwerp.

Dhr. Kanik (D66) geeft een toelichting op de totstandkoming van de lijst. Elke provincie heeft een top-3 van
onderzoeksonderwerpen samengesteld op basis van een lijst met 9 onderwerpen van de rekenkamer. De

onderwerpen op deze lijst heeft de rekenkamer opgehaald bij de provincies. De onderwerpen waterkwaliteit,
OV-concessies, fietsbeleid en bodemdaling zijn aan de rekenkamer voorgesteld als onderwerpen om te
onderzoeken. De rekenkamer heeft er zelf voor gekozen om als eerste onderzoek te doen naar de
waterkwaliteit.

Dhr. Dulfer (GL) is blij met de onderwerpen die in onderzoek worden genomen. In paragraaf 2.3,

meerjarenraming, is een bijzondere constructie van plaatsvervangend bestuurder vastgelegd. In 2016 is hier

80.000 euro voor gereserveerd, waarvan de helft inmiddels is uitgegeven en dit loopt door tot 2023. Waarom
is voor deze constructie gekozen en hoe ziet het vervolg na 2023 eruit? Worden de gelden structureel
toegekend?

Dhr. Hoogervorst (SP) beoordeelt de financiële consequenties niet als heel erg groot, dus dat is prima. Hij
vindt het opvallend dat er 4 onderwerpen zijn gekozen in plaats van 3. OV-concessies zijn voor de

programmaraad misschien niet zo belangrijk, maar wel voor andere partijen in de provincie. Het gemak

waarmee dit ter zijde wordt geschoven, is niet correct. De SP verzoekt om op een bepaald moment duidelijk
te maken op welke wijze de vier onderwerpen worden onderzocht.

Dhr. Klein (CU) heeft er geen behoefte aan om een zienswijze in te dienen. Door onderzoek te doen naar

VTH-taken laat de commissie zien in te spelen op de actualiteit en ook de overige gepland onderzoeken zijn
zinvol. Bij de invulling van de OV-concessies dient meegenomen te worden hoe PS kunnen sturen op de

inhoud waarbij de rol van de PS’en in de verschillende provincies kan worden vergeleken. Bij het fietsbeleid
dient nagegaan te worden hoe de onderbesteding kan worden gereduceerd.

Advies aan PS |

2|2

Dhr. Van Dijk (CdK) meldt dat tot 2023 geld is vrijgemaakt voor de plaatsvervangend bestuurder en na afloop
van deze periode vindt een evaluatie plaats van het huidige besturingsmodel die kan leiden tot de keuze voor
een ander besturingsmodel. Naar aanleiding van de evaluatie zal de financiering nader bepaald worden.
Dhr. Dulfer (GL) vraagt of als gekozen wordt voor de huidige structuur, de huidige tijdelijke reservering
structureel wordt.

Dhr. Van Dijk (CdK) antwoordt dat dit afhankelijk is van de keuze die wordt gemaakt naar aanleiding van de
uitkomsten van de evaluatie.

Mw. Hoenderdos (directeur/bestuurder Randstedelijke Rekenkamer) antwoordt dat gekozen is voor 4

onderwerpen, omdat de delegaties namens de provincies meerdere onderwerpen hebben voorgesteld.

Bovendien was geen sprake van een duidelijke top-3 als grootste gemene deler. Er was in de programmaraad
wel veel overeenstemming over de waterkwaliteit. Flevoland had geen interesse in fietsbeleid, maar de

overige provincies wel. Utrecht had bijvoorbeeld veel belangstelling voor de OV-concessies. De rekenkamer

maakt zelf een keuze uit de onderwerpen en heeft als eerste gekozen voor waterkwaliteit. Voor de overige 3

onderwerpen zal maatwerk in het onderzoek geboden worden. Als bijvoorbeeld het fietsbeleid voor Flevoland
niet of gedeeltelijk wordt onderzocht, dan ontstaat er capaciteit om ten behoeve van Utrecht meer aandacht
aan OV-concessies te besteden. Daarom is de begroting nog niet uitgewerkt. De volgende stap is de

onderzoeksaanpak die naar PS wordt gestuurd. Daarop kunnen PS reageren. In het proces hier naartoe gaat

men in gesprek met de Statenleden die in het rondje fracties een onderwerp voorgesteld hebben. In dit rondje
langs de 53 fracties zijn ruim 120 onderwerpen voorgesteld die getoetst zijn aan de criteria die gelden voor
rekenkameronderzoek, zoals maatschappelijk en financieel belang, de rol van de provincie en timing. De
selectie heeft geleid tot een shortlist met 9 onderwerpen die aan de programmaraad zijn voorgelegd.
De voorzitter concludeert dat het als hamerstuk aan PS wordt doorgeleid.

