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reorganisatie van de Randstedelijke Rekenkamer

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag. 

Bijlage(n): 1

Aan Provinciale Staten,

Op 16 september 2013 heeft de commissie Bestuur, Europa en Middelen 
gediscussieerd over de door Berenschot uitgevoerde evaluatie van de 
Randstedelijke Rekenkamer. Eén van de conclusies van Berenschot is dat de 
Rekenkamer door de afzonderlijke provincies wordt gewaardeerd, zinnige taken 
verricht en niet excessief veel geld kost. Berenschot concludeert echter ook dat de 
efficiëntie niet optimaal is, de organisatie topzwaar, de bezetting gemiddeld genomen 
te laag is en dat de nadruk op kwaliteit en volledigheid in de onderzoeken soms door 
slaat,  waardoor de inspanningen niet meer in verhouding staan tot de opbrengsten. 
De commissie BEM heeft zich in positieve zin uitgesproken over de evaluatie van 
Berenschot. De bestuurder/directeur van de Rekenkamer herkent zich in de 
conclusie van Berenschot en heeft in de commissie BEM aangekondigd om de 
verhouding tussen leidinggevend en uitvoerend personeel door middel van een 
reorganisatie meer in balans te brengen. 

Op 27 februari 2014 heeft de bestuurder/directeur het reorganisatieplan aan de vier 
Provinciale Staten aangeboden (zie bijlage voor een beknopte samenvatting. Het 
globale eindbeeld van de organisatiewijziging is als volgt. Na de reorganisatie zijn de 
aansturingslijnen korter. De managementlaag van directieleden vervalt. Het aantal 
projectleiders neemt toe en deze projectleiders krijgen een grotere 
verantwoordelijkheid. De kwaliteit wordt geborgd door het structureel organiseren 
van intercollegiale feed back op het onderzoeksproces. Per saldo levert de nieuwe 
organisatiestructuur een structurele bezuiniging op van de personele lasten van
€ 95.600.  



Voor de reorganisatie zijn over de jaren 2015 tot en met 2019 incidentele middelen 
nodig in verband met frictiekosten. De totale frictiekosten worden geraamd op € 
430.000. Door een onttrekking aan de algemene reserve, kan de Rekenkamer 
hieraan zelf € 50.000 bijdragen. Voor de rest van de dekking wordt een beroep 
gedaan op de vier deelnemende provincies, waarbij voor de verdeling over de 
provincies dezelfde verdeelsleutel wordt gehanteerd als bij de begroting.

De verdeling van de frictiekosten is als volgt:
 Randstedelijke Rekenkamer €    50.000
 Flevoland €    65.000
 Noord-Holland €  105.000
 Utrecht €    80.000
 Zuid-Holland €  130.000
Totaal €  430.000  

De bekostiging van de deelname van de provincie Utrecht aan de 
gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer is in de begroting 
opgenomen. Voorgesteld wordt om aan het budget voor 2015 tot en met 2019 
incidenteel € 80.000 toe te voegen met daarbij de volgende verdeling over de jaren.

2015 2016 2017 2018 2019
Reguliere bijdrage van Utrecht1 321.438 321.438 321.438 321.438 321.438
Frictiekosten 14.974 40.000 18.105 5.368 1.789
Totaal 336.412 361.438 339.543 326.806 323.227

Voorstel
In afstemming met de provincies Flevoland, Noord- en Zuid- Holland stellen wij u 
voor te besluiten overeenkomstig het ontwerpbesluit.

1 Deze bedragen zijn inclusief BTW. De BTW wordt achteraf gecompenseerd. 



ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 7 juli 2014;

Besluiten:

1. Het aandeel van de provincie Utrecht in de frictiekosten in verband met de reorganisatie van de 

Randstedelijke Rekenkamer te bepalen op € 80.000 gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019.

2. Het college van GS op te dragen de incidentele verhoging van de bijdrage aan de 

Randstedelijke Rekenkamer te voorzien in de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-

2019.

3. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer over het onder 1 en 2 

genomen besluit te informeren.

Voorzitter,

Griffier,


