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Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer 

Geachte Statenleden, 

Onlangs hebben Provinciale Staten van de vier bij de Randstedelijke Rekenkamer betrokken 
provincies een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling en de Verordening Programmaraad 
vastgesteld. Dit betrof de instelling van een werkgeverscommissie, die het werkgeverschap van de 
bestuurder-directeur op zich gaat nemen. 
Bij de behandeling van dit onderwerp in Provinciale Staten van Flevoland is een amendement 
aangenomen, dat betrekking heeft op de aanwijzing van de leden van genoemde commissie. Op 
grond van artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling kan deze alleen gewijzigd worden 
"...indien drie deetnemers daarom met redenen omkleed verzoeken...". Het amendement van 
Flevoland kan pas als wijziging op de Gemeenschappelijke Regeling worden doorgevoerd als 
Provinciale Staten van drie provincies hierom verzoeken. 

Het amendement betreft artikel 14 lid 3 dat tot op heden als volgt luidt: 
"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". 
De door Provinciale Staten van Flevoland gewijzigde tekst luidt als volgt: 
"Leden kunnen in principe alleen worden benoemd uit de kring van deelnemers. Er zijn echter ook 
leden van buiten de kring van de deelnemers benoembaar. Deze externe leden zijn één periode 
herbenoembaar". 

Door de indiener van het amendement is de volgende toelichting op de wijziging opgenomen. 
"In het statenvoorstel is ... opgenomen dat in de in te stellen werkgeverscommissie ook leden 
benoembaar zijn van buiten de kring von de deelnemers ( lees: anderen don statenleden). Omdat 
de Randstedelijke Rekenkamer werkt voor PS en juist don ook door PS het beste beoordeeld kon 
worden, is het niet wenselijk om externen zitting te laten nemen in de werkgeverscommissie. Een 
externe laag zal leiden tot meer bureaucratic) omdat de informatie die benodigd is om de took in 
een werkgeverscommissie zorgvuldig uit te voeren, zal leiden tot het roadplegen van diezelfde 
statenleden. Daarom zou het in principe moeten goon om leden uit de kring van deelnemers. Er 
kunnen zich echter situaties voordoen dat de mogelijkheid van benoeming van externe leden 
wenselijk is." 
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Gezien de uitdrukketijke wens van Provinciale Staten van Flevoland om deze wijziging in de 
gemeenschappetijke regeting op te nemen verzoeken wij u om het onderhavige amendement over 
te nemen, zodat de wijziging daadwerketijk kan worden doorgevoerd. 

Provinciale Staten van Flevoland, 

de • ffier	de voorzitter,
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AMENDEMENT 

Artikel 53 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Revoland 

Onderwerp: 
Governance Randstedelijke Rekenkamer 
Amendement nr.: 1 

Agendapunt: 8e 
Onderwerp Statenvoorstel: 
Governance Randstedelijke Rekenkamer 

Nummer Statenvoorstel: 
1615712 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 17 september 2014, 

Wijziger ontwerpbestult 
Bestuiten bestispunt 14 lid 8: zijnde: 
„Bij de aanwijzing van de teden, zijn ook teden benoembaar van buiten de kring van de deelnemers. 
Deze externe teden zijn een periode herbenoembaar". 

als volgt te wijzigen: 
"Leden kunnen in2rincipe alteen worden benoemd uit de kring van deelnemers. Er zijn echter ook 
teden van buiten de kring van de deetnemers benoembaar. Deze externe leden zijn een periode 
herbenoembaar." 

Toetichting: 

In het statenvoorstet is onder bestispunt 14, lid 8 opgenomen dat in de in te stellen 
werkgeverscommissie ook leden benoembaar zijn van buiten de kring van de deetnemers (tees: 
anderen dan statenleden). 
Omdat de Randstedelijke Rekenkamer werkt voor PS en juist dan ook door PS het beste beoordeeld 
kan worden is het niet wenselijk om externen zitting te taten nemen in de werkgeverscommissie. 
Een externe laag zal Leiden tot meer bureaucratie omdat de informatie die benodigd is om de taak 
in een werkgeverscommissie zorgvuldig uit te voeren, zat leiden tot het raadplegen van diezelfde 
statenleden. Daarom zou het in principe moeten gaan om teden uit de kring van deetnemers. er  
kunnen zich echter situaties voordoen dat de mogelijkheid van benoeming van externe teden 
wensetijk is.
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van

voorzitter 
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