
Memorandum 
2012BEM03 
 
Datum : 13-12-2011 

Aan : Statencommissies 

Van : Ruud Poort Tel.: 030-2582605 

Onderwerp : Afgevallen onderzoeksonderwerpen Randstedelijke Rekenkamer 

Het afgelopen half jaar is in een aantal ronden bij de statenfracties van de vier Randstadprovincies 
geïnventariseerd welke wensen er zijn met betrekking tot onderzoeken van de Randstedelijke 
Rekenkamer. Op 1 november jl. heeft de Programmaraad hierover gesproken, waarna de Rekenkamer 
(vanuit haar onafhankelijk rol) een definitieve keuze heeft gemaakt. 
 
Van de oorspronkelijk vanuit Utrecht ingediende onderzoeksonderwerpen zijn de volgende 
onderwerpen niet gehonoreerd. Voor de onderwerpen met een (*) er achter geldt dat die vooralsnog 
wel op de lijst staan voor eventuele nadere overweging in het voorjaar. De kans dat deze onderwerpen 
alsnog worden gekozen is echter onzeker. 
 

1. Benchmark apparaatskosten (D66) 
2. Evaluatie voorgaande Ruimtelijk ActiePlan (D66) (*) 
3. Tarieven van de jeugdbescherming en reclassering (D66) 
4. Klantgerichtheid (GL) (*) 
5. Nieuw provinciehuis (PVV) 
6. Cultuurnota (PVV) (*) 
7. Duurzaamheidsprojecten (PVV) 
8. Optimalisering openbaar vervoer (50PLUS) 
9. Mobiliteit (50PLUS) 
10. Vergrijzing (50PLUS) (*) 

 
Ten aanzien van de bovenstaande lijst onderwerpen geldt dat er nu meerdere acties mogelijk zijn. U 
kunt als Staten genoegen nemen met het feit dat er niet voor gekozen is om ze in de 
onderzoeksprogrammering de Rekenkamer op te nemen. Ook kunt u van mening zijn dat een of 
meerdere onderwerpen van dermate belang zijn dat u vindt dat daar alsnog onderzoek naar gedaan zou 
moeten worden. Het is dan wel noodzakelijk dat er een meerderheid in de Staten is om een dergelijk 
onderzoek uit te voeren. 
 
Om het voor u mogelijk te maken een nader beeld te vormen, is als bijlage bij dit memo de door de 
Rekenkamer gemaakte beschrijving van deze onderzoeken opgenomen (o.m. op basis van de inbreng 
van de indienende fracties), inclusief de afwegingen daarbij. 
 
Hierbij het verzoek u uit te spreken over de onderzoeken die op het beleidsterrein van uw 
commissie liggen. Mocht er draagvlak voor het alsnog uitvoeren van een of meerdere onderzoeken 
zijn, dan zal er een vervolgvoorstel door de Griffie worden gemaakt over aanpak en kosten. 
 


