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Vergadering van Vergaderdatum 

Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 16 juni 2015 

  

Status verslag Verslaglegging door: 

Concept Merle Schouten 

  

 

Aanwezige leden     

Voorzitter:  de heer J. Nieuwenburg   

Noord-Holland: de heer A.E. van Liere, mevrouw S. Klaassen, de heer A. Hietbrink (plv),  

  de heer D.G.M. Ceder 

Utrecht: mevrouw T. Koelewijn, de heer LLB.A. Essousi 

Flevoland: de heer W. de Jager 

Zuid-Holland: de heer H.S. van der Bent, mevrouw J.M.A. Meurs 

 

Aanwezig ambtelijke ondersteuning 

Flevoland: de heer R. Kalk 

Noord-Holland: mevrouw W. Grimbergen, de heer E. Krijgsman 

Zuid-Holland: de heer F. Kas 

Utrecht: de heer R. Poort 

 

Aanwezig van Randstedelijke Rekenkamer 

mevrouw A. Hoenderdos, mevrouw L. Voetee, de heer S. van Oostveen, mevrouw A. Teernstra,  

mevrouw M. Laan, mevrouw M. Schouten, mevrouw I. Brugman 

 

Afwezig met afmelding 

de heer M.R.F. Wiesehahn, Mevrouw A.M. Schneiders, mevrouw A.J. Vlam, 

mevrouw A.C. Boelhouwer, mevrouw J.P. d’Hondt, de heer E.G.T. Braam, mevrouw A.H.K. 

Viegen, de heer S. Stoop, de heer W.A. Minderhout, de heer C.J. Kok 

 

Kopie concept aan 

Aan– en afwezige leden en plaatsvervangende leden 

 

 

 

1. Opening en mededelingen 

Voorzitter opent vergadering om 19.00uur 

 

2. Kennismaking 

- 

 

3. Vaststellen agenda en verslag 11 november 2014 

(bijlage 1: Verslag laatste bijeenkomst vorige Programmaraad) 

 

Geen opmerkingen bij verslag 11 november 2014, verslag wordt vastgesteld door voorzitter 



 

4. Rol en werkwijze  

(bijlage 2: Verordening Programmaraad en  

bijlage 3: Gemeenschappelijke Regeling) 

 

 De voorzitter uit de wens dat voortaan bij het verzenden van de stukken duidelijk 

wordt aangegeven wat het gevraagde besluit is. 

 Mevrouw Hoenderdos licht de rol van de PR en de werkwijze toe.  

 De PR adviseert de RR op onderwerpkeuze. Het team van de RR gaat de 

verschillende fracties langs voor het ophalen van onderzoeksuggesties die op de 

groslijst zullen worden geplaatst. Op basis van die lijst wordt een shortlist opgesteld 

die de programmaraad vervolgens prioriteert. Daarnaast ontvangt de Rekenkamer 

uiteraard graag ideeën en input van programmaraadsleden en zal de Rekenkamer 

ook zelf ideeën opperen.  

 Tijdens vergadering is de laatste versie van de verordening en gemeenschappelijk 

regeling uitgedeeld, deze zal meegestuurd worden met het verslag. 

 

5. Verbeterpunten die zijn meegegeven door de vorige Programmaraad  

(bijlage 1: Verslag laatste bijeenkomst vorige Programmaraad en  

bijlage 4: Evaluatierapport Berenschot (2013) 

 

 In  het rapport van Berenschot en het verslag van de laatste bijeenkomst staan 

punten waarop vervolgstappen voor  de rol en werkwijze van de Programmaraad 

genomen moeten worden. Dit zal eerst  moeten worden voorbereid en volgende keer 

worden geagendeerd. 

De heer Krijgsman zal deze voorbereiding op zich nemen en daartoe contact 

opnemen met de andere griffies. 

 

6. Nieuwe website Randstedelijke Rekenkamer 

 

 Per 16 juni heeft de Randstedelijke Rekenkamer een nieuwe website 

 De PR besluit dat op de website van RR alle stukken(agenda, besluitenlijst) van de PR-

vergadering met ingang van deze Programmaraadsbijeenkomst gepubliceerd  worden. 

 Het uitgebreid PR-verslag wordt vanaf heden een besluitenlijst. 

 

 

7. Stand van zaken lopend onderzoek en prioritering onderwerpen voor tweede helft 2015  

(bijlage 5: Onderzoeksprogramma 2015 en 

bijlage 6: Notitie Prioritering onderzoeksonderwerpen tweede helft 2015) 

 

Mevrouw Hoenderdos geeft toelichting op de vier lopende onderzoeken: 

Verbonden Partijen, TMI-Regeling, Financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen en 

Doorwerking aanbevelingen. 

Dit jaar is nog ruimte om te starten met drie van de vier onderzoeksonderwerpen die in de 

prioriteringslijst zijn opgenomen. Na advies van PR zal zo snel mogelijk gestart worden. 

Bij het indikken van de groslijst naar een shortlist kijkt de RR naar het maatschappelijk 

belang, financieel belang, of het een rekenkameronderzoek is en wat de rol van de 

provincie is. Daarnaast wordt ook gekeken naar de timing van het onderzoek, de verdeling 

van onderzoeken tussen de verschillende deelnemers en variatie in beleidsvelden. De 

groslijst zal worden toegestuurd aan de PR-leden. Ook voor de volgende vergadering zal de 



groslijst worden toegestuurd en zal duidelijk gemaakt worden hoe de RR tot de shortlist is 

gekomen. 

 

De vier onderzoeksonderwerpen die ter prioritering voorliggen zijn BRZO-

omgevingsdiensten, geluidshinder, verkeersveiligheid en informatiebeveiliging (voor 

toelichting zie bijlage 6) 

  

Advies per provincie: 

 UT: 1. geluidshinder 2. BRZO-omgevingsdiensten 3. zowel verkeersveiligheid als 

informatiebeveiliging. 

 FL: 1. verkeersveiligheid, 2. BRZO-omgevingsdiensten en informatiebeveiliging, 3. 

Geluidshinder (al maakt de door Utrecht gesuggereerde nul-meting het onderwerp 

wel weer interessanter). 

 NH: Verkeersveiligheid valt wat betreft de Noordhollandse programmaraadsleden af. 

De andere drie onderwerpen zijn interessant om op te pakken 

 ZH: Voorkeur geluidshinder en informatiebeveiliging. Andere twee onderwerpen zijn 

waardevol, maar in ZH heeft Odfjell al geleid tot een rapport en  heeft 

verkeersveiligheid onlangs op de agenda gestaan vanwege het onderzoek van de 

ANWB.  

 

Advies PR aan RR: 

 PR heeft de voorgestelde onderzoeksonderwerpen als volgt geprioriteerd: 

1. geluidhinder  

2. informatiebeveiliging  

3. BRZO-omgevingsdiensten  

4. verkeersveiligheid. 

 De groslijst wordt ter beschikking gesteld aan de PR door RR, zodat de PR inzicht 

krijgt en ook suggesties kan doen.  

 

8. Rondvraag 

 

 Uit rondvraag blijkt behoefte aan lange termijnplanning van de PR-vergaderingen.  

De RR zal een lange termijnplanning voor deze statenperiode opstellen. De RR houdt 

hierbij rekening met haar begroting en begrotingswijzigingen die naar PS gaan voor een 

zienswijze. De vergaderingen zullen daarom in principe in mei en oktober plaatsvinden. 

 Afgesproken is om de vergaderingen op donderdag plaats te laten vinden. 

 

9. Plannen volgende bijeenkomst 

 

Volgende PR-bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 oktober, 19.00uur in Amsterdam. 

Vooraf kan vanaf 18.00uur gebruik gemaakt worden van een warme maaltijd. 

 

 

10. Sluiting 

 

De voorzitter sluit om 20.00 uur de vergadering. 

 


