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Bijlage(n): 3

Aan Provinciale Staten,

In mei 2013 verscheen het rapport van Berenschot over de externe evaluatie van de 
Randstedelijke Rekenkamer. Berenschot concludeerde o.a. dat  “de positionering 
van de Rekenkamer sterk is verbeterd de afgelopen jaren. De Rekenkamer is dichter  
naar de Statenleden toegekomen (…) Toch blijft het – gegeven de onafhankelijke  
positie van de Rekenkamer – zoeken naar de optimale lijn van verantwoording  
richting PS.” En gaf als aanbeveling: “De Programmaraad heeft een belangrijke rol in  
deze. Dit vraagt wel om een wezenlijk andere rolinvulling en tijdsbesteding van de  
leden. Wij zien voor hen een belangrijke taak in de periodieke reflectie op het  
instituut ‘rekenkamer’ in zijn algemeenheid en het functioneren van de directeur-
bestuurder in het bijzonder. Voor dat laatste ligt een speciaal overleg van de  
Programmaraad waarvoor iedere provincie een programmaraadslid afvaardigt in de  
rede. Dit betekent overigens dat de gemeenschappelijke regeling aanpassing  
behoeft.” 

Daarnaast hebben de Rekenkamers van Rotterdam en Amsterdam in het kader van 
intercollegiale visitatie in het voorjaar van 2013 gesteld dat de huidige aanstelling van 
de plaatsvervangend bestuurder niet in lijn is met de geldende wettelijke bepalingen 
van de Provinciewet. “De plaatsvervangend bestuurder is als ambtenaar in dienst bij  
de provincie Flevoland. Dit is in strijd met artikel 79f, lid n van de Provinciewet die het  
verbiedt om een lid van een provinciale rekenkamer tevens ambtenaar te laten zijn  
die door het provinciebestuur is aangesteld.”

In de Programmaraadbijeenkomst van 4 maart 2014 is besproken dat de bestuurder-directeur z.s.m. een 

aantal gesprekken zal gaan voeren en vervolgens één statenvoorstel zal voorleggen, waarin zowel de 

werkgeversrol als de governance zal worden meegenomen, vergezeld van een voorstel tot aanpassing van 

de Gemeenschappelijke Regeling (zie bijlage 1). Prof. dr. mr. Minderman heeft gereflecteerd op voorstel 

van de Randstedelijke Rekenkamer (bijlage 2).



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



Ontwerp-besluit

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

Besluiten: 

I. de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer als volgt te wijzigen:

A. Aan de gemeenschappelijke regeling wordt een nieuw artikel 8 toegevoegd 
dat komt te luiden als volgt:

Artikel 8 Instelling werkgeverscommissie
1. De deelnemers stellen gezamenlijk bij afzonderlijk besluit een 
werkgevers-commissie in. 
2. De werkgeverscommissie bestaat uit zoveel leden als er deelnemers zijn 
aan de gemeenschappelijke regeling. 
3. Elke deelnemer benoemt één lid en één plaatsvervangend lid. 
4. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter.
5. Een lid of plaatsvervangend lid van de werkgeverscommissie kan niet 
tevens lid zijn van de programmaraad. 
6. Een lid of plaatsvervangend lid van de werkgeverscommissie heeft 
deskundigheid en/of competenties op het gebied van een 
werkgeversfunctie.
7. Het lid of plaatsvervangend lid heeft een zittingsduur gelijk aan die van de 
deelnemers die hen benoemen. Bij een tussentijdse vacature wordt daarin 
terstond voorzien door de deelnemer die dit lid of plaatsvervangend lid heeft 
benoemd.
8. Bij de aanwijzing van de leden, zijn ook leden benoembaar van buiten de 
kring van de deelnemers. Deze externe leden zijn voor één periode 
herbenoembaar.

B. Aan de gemeenschappelijke regeling wordt een nieuw artikel 9 toegevoegd 
dat komt te luiden als volgt:

Artikel 9 Taakstelling werkgeverscommissie
1. De werkgeverscommissie voert minstens tweemaal per jaar een gesprek 
met de bestuurder-directeur: in het voorjaar over de door de Rekenkamer 
geleverde producten en behaalde prestaties en in het najaar over de 
voornemens voor het komend jaar.
2. De werkgeverscommissie richt zich op alle aspecten, die het 
werkgeverschap betreffen. 
3. Voorafgaand aan de onder lid 1 genoemde gesprekken laat de 
werkgevers-commissie zich informeren door de 
personeelsvertegenwoordiging van de Rekenkamer.   



4. De werkgeverscommissie laat zich ondersteunen door een 
vertegenwoordiger uit de ambtelijke organisatie van één van de deelnemers 
aan de gemeenschappelijke regeling, die belast is met personele 
aangelegenheden.

C. De oude artikelen 8 tot en met 24 te hernummeren naar 10 tot en met 26.  

II. De Verordening Programmaraad als volgt te wijzigen:

A. Aan artikel 3 Samenstelling en benoeming, wordt een nieuw lid 9 
toegevoegd dat komt te luiden als volgt:

9. Een lid van de programmaraad kan niet tevens lid zijn van de 
werkgeverscommissie zoals bedoeld in artikel 8 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer.

Voorzitter,

Griffier,


