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reorganisatie van de Randstedelijke Rekenkamer
___________________________________________________________________________

Tijdens de vergadering is een aantal vragen hierover aan mw. Hoenderdos 
(bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer) gesteld. Vanwege de schorsing van de 
vergadering, is vervolgens gevraagd of de Rekenkamer schriftelijk zou willen reageren op 
hetgeen naar voren is gebracht. De vragen zijn beantwoord door de Rekenkamer d.m.v. een 
memo (zie bijlage), waarin wordt ingegaan op de hoofdpunten van discussie: doel 
reorganisatie, omvang nieuwe organisatie/inschaling, governance, eigen bijdrage Rekenkamer 
in frictiekosten en de verlaging van de bijdrage van de provincies aan de Rekenkamer de 
komende jaren.

Naar aanleiding van de beantwoording door de Rekenkamer had de commissie nog een aantal 
nadere vragen. Gevraagd werd naar de reden om de 3 projectleiders direct hoger in te schalen 
en of 3 projectleiders op 11 fte niet te veel is. Ook is de vraag waarom er meer ondersteuning 
(officemanager en secretaresse) nodig is. Toelichting werd gevraagd over het feit dat de 0,1 
fte plaatsvervangend bestuurder door een externe moet worden ingevuld en of dit niet meer 
een toezichthouder is. Tot slot is de vraag of de bezuinigingen worden opgevangen door het 
verminderen van externe inhuur?
Mw. Hoenderdos wijst op alle stuken die ter onderbouwing van de nieuwe organisatie zijn 
geproduceerd en in februari aan de Staten zijn toegestuurd. Er gaat gewerkt worden met 3 
parallelle onderzoeksteams, en dus 3 projectleiders. Deze projectleiders gaan ook een deel van 
de taken doen die nu bij de directie liggen; om die reden de verhoogde waardering van de 
functie. Als je wilt bezuinigen, zal vnl. naar de personeelskosten moeten worden gekeken; dat 
kan frictiekosten opleveren. Er wordt alles aan gedaan om dat te voorkomen, echter de vaart 
moet er wel in blijven. Een deel van de taken van de bestuurder/directeur gaat naar de 
officemanager, vandaar dat daar iets meer capaciteit nodig is.
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