
 

 

 

2019BEM25         Provinciale Staten 

Statenvoorstel 

 

 

 

DATUM 4 februari 2019 NUMMER PS  

DOMEIN  COMMISSIE BEM 

STELLER Dhr. drs. T.J. Dorst DOORKIESNUMMER 06 25 77 89 77 

DOCUMENTUMNUMMER 81E65C3A PORTEFEUILLEHOUDER N.v.t. 

Titel : Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad 

Inhoudsopgave 

 

Ontwerpbesluit    Pagina. 2 

 

Bijlage(n):   Rapport & Samenvatting 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

 

 

Voorgeschiedenis 

De Provincie Utrecht neemt deel aan de ‘Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer’. In art. 22 lid 

3 van de regeling is opgenomen dat er periodiek een evaluatie van de regeling plaats vindt. In opdracht van de 

vier Randstadprovincies (Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) zijn in 2008 en in 2013 evaluatie 

uitgevoerd. 

De programmaraad Randstedelijke Rekenkamer heeft in mei 2018 besloten om de geplande externe evaluatie 

van de Randstedelijke Rekenkamer te vervroegen zodat de huidige Statenleden hier nog actief bij betrokken 

kunnen worden. De evaluatie heeft de afgelopen maanden plaats gevonden en is uitgevoerd door I&O Research. 

Om de kwaliteit van de uitvoering van het onderzoek te bewaken is een begeleidingscommissie ingesteld met 

vertegenwoordigers van Provinciale Staten van de deelnemende provincies. Deze evaluatie heeft geleid tot 

bijgaande eindrapport “Externe Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad, 28 januari 2019”, 

waarvan ook een samenvatting is gemaakt.. In het rapport staan de conclusies en een aantal aanbevelingen voor 

zowel de Rekenkamer, Provinciale Staten als ook de Programmaraad.  

 

Essentie / samenvatting 

Voor de essentie van deze evaluatie wordt verwezen naar voornoemde bijgevoegde samenvatting. 
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Ontwerp-besluit 

 

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 18 februari 2019; 

 

Gelezen het Statenvoorstel ‘Evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer … ‘ ;  

 

Overwegende dat periodiek de gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad 

Randstedelijke Rekenkamer dienen te worden geëvalueerd;  

 

Gelet op het door I&O Research opgestelde rapport;  

 

Besluiten:  

 

1. Kennis te nemen van het eindrapport “Externe Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en de 

Programmaraad”; 

2. De Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken inhoudelijk op de hen regarderende aanbevelingen te reageren 

en aan te geven of en zo ja hoe deze aanbevelingen door zullen werken in de toekomstige werkwijze van de 

Randstedelijke Rekenkamer; 

3. De aanbevelingen aan Provinciale Staten over te nemen, zijnde: 

3.1. Neem een besluit over de positionering en rol van de programmaraad; 

3.2. Zoek naar alternatieve instrumenten om de betrokkenheid van Statenleden bij het 

rekenkameronderzoek te vergroten; 

3.3. Creëer ruimte en tijd voor een goed debat. 
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Griffier, 

 

 


