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Onderwerp: Evaluatierapporten Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad 
Randstedelijke Rekenkamer 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
De afgelopen maanden is een extern adviesbureau, in opdracht van de Provincie Noord-Holland, 
namens de vier Randstadprovincies, bezig geweest met de evaluatie van de Gemeenschappelijke 
Regeling Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer. Dit heeft 
geleid tot twee rapporten: 

• Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer 
• Evaluatie Programmaraad 

 
Aanleiding 
De Randstedelijke Rekenkamer is in 2005 operationeel geworden. De gemeenschappelijke regeling 
schrijft voor dat na drie jaar de regeling voor het eerst geëvalueerd zal worden, hetgeen met deze 
evaluaties is geschied. 
 
Essentie / samenvatting: 
Voor de resultaten van de evaluaties wordt verwezen naar de (samenvattingen van) de twee rapporten 
zelf. 
 
Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer
Het onderzoeksbureau signaleert een wisselende acceptatie door GS en PS en vindt dat de 
Randstedelijke Rekenkamer zich in haar rapporten meer zou moeten richten op onderzoek naar 
doeltreffendheid en doelmatigheid van gevoerd beleid, i.p.v. beleidsinformatie. Ook zou er meer 
flexibiliteit moeten worden aangebracht in de te programmeren onderzoeken. Minder 
gemeenschappelijke onderzoeken voor alle provincies, meer ad hoc onderzoeken. 
Na bespreking in de Programmaraad van 18 november 2008 is een bestuurlijk wederhoor gegeven. De 
Programmaraad geeft aan veel effect te verwachten van meer communicatie over uit te voeren 
onderzoeken, o.a. door eerdere betrokkenheid van statencommissies over aard en uitvoering van de 
onderzoeken (pag. 74). 
De Randstedelijke Rekenkamer zelf (pag. 76 e.v.) geeft in haar reactie aan reeds meer in te zetten op 
breder onderzoek dan alleen gericht op beleidsinformatie. Ook constateert men een positieve 
waardering van statenleden t.a.v. ad hoc onderzoeken. De Rekenkamer neemt zich voor om meer 
communicatiemomenten met statenleden te zoeken, o.a. door al in de beginfase van een onderzoek de 
aanpak en het beoordelingskader in de vakcommissies te bespreken. 
 



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

2

Evaluatie Programmaraad
Het onderzoeksbureau signaleert een aantal verbeterpunten voor de Programmaraad om de 
toegevoegde waarde te vergroten en een meer systematische invulling te geven aan de taken van de 
Programmaraad. Er worden ook aanbevelingen in de vorm van maatregelen gedaan om de rolinvulling 
een impuls te geven. 
Na bespreking in de Programmaraad van 18 november 2008 is een bestuurlijk wederhoor gegeven. De 
Programmaraad herkent de algemene conclusie dat de rolinvulling van de Programmaraad voor 
verbetering vatbaar is (zie pagina 35) en pleit voor het explicieter omschrijven van taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen van alle betrokken actoren. 
De door het onderzoeksbureau geformuleerde aanbevelingen worden door de Programmaraad 
individueel geadresseerd. Samengevat worden de aangereikte maatregelen niet overgenomen, met 
uitzondering van het in incidentele gevallen toevoegen van een advies van de Programmaraad bij 
afgeronde onderzoeksrapporten van de Randstedelijke Rekenkamer. 
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De rapporten worden behandeld in de commissie BEM, evenals in commissies van de drie andere 
Randstadprovincies. N.a.v. de bespreking worden nadere acties uitgewerkt en waar nodig aan de 
commissie BEM en/of PS voorgelegd. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer
Is de commissie het eens met de constatering dat meer zou moeten worden ingezet op onderzoeken 
naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het provinciaal beleid, dat gekozen moet worden voor 
meer ad hoc onderzoeken en dat statenleden in een eerder stadium bij de opzet en uitvoering van 
onderzoeken betrokken moeten worden? 
 
Evaluatie Programmaraad
Volgt de commissie de reactie van de Programmaraad op de algemene conclusie over het functioneren 
van de Programmaraad en de reactie op de voorgestelde maatregelen om hier verbetering in aan te 
brengen? 
 


