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Aan de leden van de statencommissie BEM, 

  

In uw vergadering van 14 oktober 2013 heeft u gesproken over het voornemen tot reorganisatie van 
de Randstedelijke Rekenkamer (RKK). De directeur/bestuurder, mevrouw Hoenderdos heeft in die 
vergadering uiteen gezet, dat de aanbevelingen in het rapport van Berenschot en richtinggevende 
moties in de Staten haar gebracht hebben tot een voorstel om concrete bezuinigingen aan te brengen. 
Bezuinigingen, die met name op de personeelskosten zouden moeten plaatsvinden, waarvoor naar 
verwachting ook frictiekosten mee gemoeid zijn. Zij heeft haar voorstellen in de vorm van een aantal 
scenario’s uitgewerkt in een reorganisatieplan, dat zij echter op dat moment niet aan de openbaarheid 
kon prijsgeven, daar het plan eerst van een advies van de ondernemersraad van de RKK moest 
worden voorzien. In de commissie leidde dit tot onvrede.  

  

Ik heb toen in de vergadering aangegeven dat de griffiers van de vier Randstadprovincies met een 
voorstel zullen komen, hoe en op welke wijze de vertaling van het rapport van Berenschot vorm kan 
worden gegeven.  

Het gaat dan in de eerste plaats om de invulling van het zogenaamde werkgeverschap, dat zonder 
verantwoordings- en controlemechanisme, in de gemeenschappelijke regeling is neergelegd bij de 
provincie Flevoland. Ook deed rond de ontstane situatie het gebrek zich voelen van een klankbord 
voor de directeur/bestuurder. 

In diverse overleggen is uiteindelijk voor de vorm gekozen dat, zolang de zogenaamde gouvernance 
functie niet adequaat is geregeld in de gemeenschappelijke regeling, voorlopig de vier cvdK’s, dan wel 
een delegatie uit hun midden, fungeren als klankbord voor de vertaling van de aanbevelingen uit het 
rapport van Berenschot, waaronder de bezuinigingsoperatie binnen de Randstedelijke Rekenkamer.  

  

Op basis van een voorstel van de vier betrokken griffiers hebben de vier cvdK’s gisteren tot het 
volgende besloten: 

  

a)    Op basis van het advies van Berenschot , geven de vier CvdK’s opdracht aan een 
governance-deskundige: hoe kan de gouvernancerol het best worden ingevuld?  

b)    De programmaraad van de RRK wordt gevraagd input voor dit onderzoek te leveren.  

c)    De noodzakelijke wijziging van de GR op basis van het advies van de deskundige wordt 
gezamenlijk en in onderling overleg voorbereid door één van de griffiers (kan combinatie 
Flevoland / Utrecht zijn, Utrecht vervult immers ook rol van secretaris programmaraad). 

d)    Totdat wijziging gemeenschappelijke regeling gerealiseerd is, fungeren de vier 
commissarissen of een delegatie uit hun midden desgewenst als klankbord voor de 
directeur. 

e)    De directeur bereidt een voorstel aan de vier Staten voor (begrotingswijziging), met als 
inhoud het personeelsplan (waarover de OR van de RRK op 18 februari a.s. adviseert), de 
financiële consequenties daarvan, waaronder de (eventuele) frictiekosten. 



f)     De directeur stemt de opstelling van het uniforme statenvoorstel af met de griffiers, ook 
voor wat betreft de inschatting van haalbaarheid binnen de afzonderlijke Staten. Mocht het 
nodig zijn, dan schalen de griffiers op naar de vier CvdK’s (in de rol van klankbord).          
Ter vergadering is aan voorstel 6 e) toegevoegd, dat: 

g)    Hierbij de resultaten van het rapport Berenschot dienen te worden betrokken; 

h)    Hierbij de mogelijkheden van alternatieve huisvesting dienen te worden betrokken; 

i)     De griffiers wordt gevraagd de benodigde stappen te zetten om de afspraken onder 6 in 
werking te zetten. 

  

 Ik meen er goed aan te doen u deze informatie direct te geven.  

  

Met vriendelijke groet, 

Leo Graafhuis  

 


