
Voornemen tot reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer 
 

 

Inleiding 

Van 4 september t/m 7 oktober 2013 is de door Berenschot uitgevoerde evaluatie van de 

Randstedelijke Rekenkamer behandeld in de vier provincies. Daarbij is ook de reactie van de 

Rekenkamer op de aanbevelingen betrokken.  

Met betrekking tot de aanbeveling om de verhouding tussen leidinggevend en uitvoerend personeel 

meer in balans te brengen is aangegeven dat de bestuurder-directeur aan de medewerkers al een 

voornemen tot reorganisatie heeft aangekondigd. In het kader van zorgvuldigheid wordt eerst de 

medezeggenschap om advies gevraagd voordat dit plan qua invulling en tijdpad in detail extern kan 

worden gecommuniceerd.  

Voor de beoogde reorganisatie zijn incidentele uitgaven nodig in verband met de kosten van het 

Sociaal statuut van de provincie Flevoland, dat van toepassing is voor het personeel van de 

Randstedelijke Rekenkamer.  De Randstedelijke Rekenkamer heeft geen eigen vermogen, waaruit dit 

kan worden opgevangen. Om het risico van de voorgenomen reorganisatie financieel te dekken is een 

bijdrage van de vier deelnemende provincies noodzakelijk, die overeenkomt met de raming van de 

provincie Flevoland.  

Bij de behandeling van de evaluatie in alle vier de provincies is dit onderkend. De commissie Bestuur 

en Middelen van de provincie Zuid-Holland heeft bij de behandeling op 25 september jl. gevraagd om 

een onderbouwd voorstel van deze kosten en de bijdragen van de deelnemers, zodat deze nog 

kunnen worden betrokken bij de begrotingsbehandelingen 2014 in de vier provincies.  

   

Beoogde planning en geraamde kosten  

Zonder in detail te kunnen treden i.v.m. het nog onder handen zijnde advies van de medezeggen-

schap kan op dit moment worden aangegeven dat de voorgenomen reorganisatie in lijn is met de 

aanbeveling van Berenschot en de reacties, zoals in de verschillende provincies uitgesproken tijdens 

de behandelingen. 

Onder voorbehoud van een positief advies van de medezeggenschap en rekening houdend met de 

noodzakelijk te volgen stappen in het reorganisatieproces is het streven om per 1 maart 2014 de 

organisatiewijziging te hebben doorgevoerd.  

Op dit moment is het ook lastig de kosten voor de voorbereiding en uitvoering van de reorganisatie 

exact in beeld te brengen. Bij een voorzichtige, reële raming wordt uitgegaan van de volgende te 

verwachten kosten: 

▪ Ondersteuning proces :    €    25.000 

▪ Begeleiding medewerkers    €    15.000 

▪ Frictiekosten    €  430.000 

     Totaal  €  470.000   

Deze kosten zijn nog indicatief. Met name de frictiekosten zijn afhankelijk van het verloop van het 

plaatsingsproces en zijn vooralsnog geraamd op basis van een extern advies.  

Voor de dekking wordt een beroep gedaan op de vier deelnemende provincies, waarbij dezelfde 

verdeelsleutel wordt gehanteerd als bij de begroting. Daarnaast zal de Rekenkamer – om  aan te 

geven dat ze de oproep tot matiging zeer serieus neemt – ook zelf een bijdrage leveren uit de 

beperkte reserve. De bestuurder-directeur van de Randstedelijke Rekenkamer zal een besluit tot 

wijziging van de begroting 2013 gaan nemen en besluiten om de bestemmingsreserve voor onderzoek 

te verlagen met € 50.000 en deze middelen vrij te laten vallen ten gunste van het exploitatiesaldo ter 

dekking van de kosten voor de reorganisatie. 

 

  



De verschillende bijdragen zijn dan als volgt: 

 

Provincie Bijdrage (in €) 

Eigen bijdrage Randstedelijke Rekenkamer  50.000 

Flevoland 75.000 

Noord-Holland 115.000 

Utrecht 85.000 

Zuid-Holland 145.000 

Totaal 470.000 

 

 

Ten slotte: het is voor alle betrokken partijen wenselijk dat het reorganisatieproces soepel en snel 

verloopt en gepaard gaat met zo min mogelijk kosten. De inspanning is gericht om voor het betrokken 

personeel z.s.m. een passende oplossing te vinden. 

Indien dit resulteert in minder frictiekosten, zal het resultaat met dezelfde verdeelsleutel worden terug 

gestort naar de deelnemers.  

De arbeidsmarkt is ongewis. Daarom moet ook het voorbehoud worden gemaakt dat het niet 

wenselijke en uitzonderlijke geval zich kan voordoen dat de kosten hoger kunnen uitvallen. Daarop 

bestaat pas zicht op lange termijn (twee à drie jaar).  

 

 

Gevraagd besluit: 

 

In te stemmen met de gevraagde bijdrage aan de reorganisatiekosten van de Randstedelijke 

Rekenkamer en het bedrag à € 85.000 te verwerken in de begroting 2014, met de kanttekening dat 

wanneer de reorganisatiekosten uiteindelijk lager zijn, het verschil volgens de vaste verdeelsleutel 

wordt terug gestort en met kennisname van het feit dat weliswaar uitzonderlijk, de kosten ook mogelijk 

hoger kunnen worden.  


