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Onderwerp

Opvolging aanbevelingen naar aanleiding van externe evaluatie

Randstedel ijke Rekenkamer en de Program ma raad

Randstedelijke Rekenkamer door l&O Research

Geachte leden,

Aan het eind van de vorige statenperiode heeft l&O research een evaluatie over de

Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer

gepubliceerd. Naar aanleiding van de evaluatie hebben de vier Provinciale Staten een

gelijkluidend besluit genomen dat luidde als volgt:

1. Kennis te nemen van het eindrapport "Externe Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en de

Programmaraad";

2. De Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken inhoudelijk op de hen regarderende

aanbevelingen te reageren en aan te geven of en zo ja hoe deze aanbevelingen door zullen

werken in de toekomstige werkwijze van de Randstedelijke Rekenkamer;

3. De aanbevelingen aan Provinciale Staten over te nemen, zijnde:

a. Neem een besluit over de positionering en rol van de Programmaraad;

b. Zoeknaar alternatieve instrumenten om de betrokkenheid van Statenleden bijhet
rekenkameronderzoek te vergroten ;

c. Creëer ruimte en tijd voor een goed debat.

ln deze brief informeert de Programmaraad u over de stand van zaken over de uitvoering van de

besluiten 2 en 3.

Van de Randstedelijke Rekenkamer ontvangt u binnenkort een brief waarin de Rekenkamer

inhoudelijk in gaat op de aan hen gerichte aanbevelingen. De Programmaraad heeft in de

vergadering van 10 oktober 2019 met de Rekenkamer van gedachten gewisseld over de

uitvoering en implementatie van de aanbevelingen.

ln dezelfde vergadering heeft de Programmaraad van gedachten gewisseld over haar eigen rol

en taak (besluitpunt 3a). De Programmaraad is tot de conclusie gekomen dat de Programmaraad
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zich vooral blijft richten op de advisering over het onderzoeksprogramma van de Rekenkamer en

het uitoefenen van de 'signaleringsfunctie'. De in eerdere evaluaties genoemde ambassadeursrol

wordt vooral ingevuld door de Rekenkamer door middel van de ronde langs de fracties. De

Programmaraad vindt dat zij geen rol heeft als kwaliteitsbewaker van de Rekenkamer.

De Programmaraad is tot de conclusie gekomen dat de gedachtewisseling over de eigen rol en

taak niet leidt tot een inhoudelijke wijziging van de verordening Programmaraad maar dat er wel

aanleiding is om de verordening te actualiseren en aan te passen aan de huidige werkwijze van

de Programmaraad. Daarnaast zullen twee wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling

Randstedelijke Rekenkamer worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn opgenomen zodat de

desbetreffende artikelen in de verordening van de Programmaraad en de Gemeenschappelijke

Regeling over de samenstelling en taken van de Programmaraad gelijkluidend zijn. Een voor de

vier provincies gelijkluidend statenvoorstel zal binnenkort ter besluitvorming worden aangeboden.

Ten aanzien van de aanbeveling over het vergroten van de betrokkenheid van statenleden bij

rekenkameronderzoeken (besluitpunt 3b), is de Programmaraad van mening dat moet worden

doorgegaan met het instellen van klankbordgroepen bij provincie specifieke onderzoeken en/of

het organiseren van klankbordsessies. Hiermee zijn de afgelopen tijd goede ervaringen

opgedaan. ln de klankbordgroep wordt vooral de onderzoeksaanpak en procesinformatie

besproken. Er wordt geen 'inhoud' gedeeld met de klankborgroep. Ten aanzien van provincie

vergelijkende onderzoeken wordt de huidige aanpak voortgezet, hetgeen betekent dat de

Rekenkamer de vier PS-en in de gelegenheid stelt opmerkingen en aanvullingen te doen bij de

onderzoeksaanpak.

De invulling van de aanbeveling over ruimte en tijd voor een goed debat (besluitpunt 3c) ligt

vooral bij de vier provincies e.e.a. in samenspraak met de vier griffies. Door middel van

technische toelichtingen door de Rekenkamer voorafgaand aan de commissie- en/of

statenvergaderingen wordt tijd en ruimte gecreëerd om vragen te kunnen stellen aan de

onderzoekers. Dit zou kunnen leiden tot een meer vruchtbaar debat in de commissies en de

Staten.

Wij hopen u hiermee voldoende ben geinformeerd

Met ijke groet,

E.W. Kegel

Voozitter mmaraad

2t2


