
VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 

13 oktober 2014 in het Provinciehuis 

 

(…) 

 

10. Statenvoorstel zienswijze 1
e
 wijziging Begroting 2014 Randstedelijke Rekenkamer  

Mevrouw Vlam memoreert dat het genoegzaam bekend is hoe de VVD over de Begroting van de 

Rekenkamer denkt. In het kader van de personele lasten, acht de VVD, naast de verschuiving van 

vaste bezetting naar extra inhuur, de toename van de hoeveelheid inhuur een zorgpunt. De 

Rekenkamer zal er alert op moeten blijven toezien, dat dit niet heel erg uit de pas gaat lopen; dat 

kan leiden tot problemen met het totaalbudget op grond waarvan het van belang is dat wordt 

nagedacht over de basistaken.  

 

Reactie: 

De Rekenkamer heeft het achterwege laten van de indexatie de afgelopen jaren opgevangen 

binnen haar eigen begroting door het structureel verlagen van de post inhuur. De in de 

primitieve begroting 2014 opgenomen raming van € 47.300 bleek te laag om het afgesproken 

onderzoeksprogramma goed en efficiënt uit te voeren. Daarom is zorgvuldig afgewogen wat er in 

2014 minimaal noodzakelijk is aan externe inhuur. Dit betreft in hoofdzaak de volgende 

uitgaven:  

▪ De Rekenkamer heeft jaarlijks € 15.000 structurele kosten voor de dienstverlening van P&O 

Flevoland en de accountant.  

▪ Ter ondersteuning van verschillende onderzoeken is in 2014  incidenteel noodzakelijke 

specifieke deskundigheid ingehuurd voor in totaal € 50.000.  

▪ Daarnaast heeft de Rekenkamer om structurele verlaging van de huisvestingskosten te 

bereiken in 2014 een makelaar ingeschakeld: geraamde eenmalige kosten € 18.000.  

▪ Vanwege het voornemen tot reorganisatie wordt ten slotte de vacante formatieplaats voor een 

projectleider aangehouden. Een deel van de noodzakelijke werkzaamheden wordt in 2014 

binnen de bestaande capaciteit opgevangen en voor een bedrag van €  87.000 wordt gebruik 

gemaakt van incidenteel ingehuurde (projectleiders)capaciteit.  

De dekking voor bovenstaande noodzakelijke kosten voor inhuur worden geheel binnen de eigen 

begroting van de Rekenkamer opgevangen door voornamelijk besparing op de personele lasten 

van € 112.200 in 2014. 

 

De heer Peters deelt mede dat D66 de voorziene frictiekosten in het kader van de reorganisatie 

mist. Geïnformeerd wordt of de frictiekosten zijn meegenomen en zo ja, waar deze zijn terug te 

vinden; indien deze kosten niet zijn meegenomen, is de vraag waarom.  

 

Antwoord: 

De mogelijke frictiekosten hebben voor het eerst betrekking op 2015 en zijn daarom nog niet 

meegenomen in deze eerste begrotingswijziging 2014.  

 

De heer Nugteren geeft aan dat GroenLinks zich aansluit bij de vragen van de VVD en D66. 

 

De heer Poort deelt mede dat de vragen zullen worden doorgegeven aan de Rekenkamer met het 

verzoek daarop voor de PS-vergadering te reageren. Op grond van het totaalbeeld kan vervolgens 

worden bekeken of dit al dan niet tot een zienswijze leidt.  



 

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Van Wikselaar, licht spreker toe 

dat de Rekenkamer wel zou bekijken of de frictiekosten in eerste instantie binnen de Begroting 

zouden kunnen worden opgelost. In dat opzicht kan spreker zich voorstellen, dat hieraan in ieder 

geval wel enige tekst wordt gewijd.  

 

Reactie: 

De Rekenkamer streeft ernaar de eventuele frictiekosten eerst binnen de eigen begroting op te 

lossen. In deze eerste begrotingswijziging 2014 wordt daarop al een voorschot genomen bij de 

toelichting op de post Huisvesting en servicekosten (blz. 16). Daar staat het volgende vermeld: 

“In verband met het aflopen van het huurcontract per 1 augustus 2015 en de geldende 

opzegtermijn van één jaar is een onderhandelingstraject over het huurcontract gestart. Hierdoor 

wordt waarschijnlijk ook al in 2014 een besparing bereikt. Deze besparing zal worden ingezet 

voor een eigen bijdrage van de Rekenkamer in de frictiekosten ten gevolge van de voorgenomen 

reorganisatie.”  

 

De voorzitter sluit de bespreking over dit onderwerp af met de conclusie dat de vragen worden 

doorgegeven aan de Rekenkamer met het verzoek deze voor de PS-vergadering te beantwoorden. 

Afhankelijk van de beantwoording wordt besloten of het een sterstuk kan zijn.    


