Recent afgerond onderzoek

Vragen?
Ons laatst gepubliceerde onderzoek is
‘Informatieveiligheid’. Ook hebben we
recent onderzoek gedaan naar hoe de
provincies opdracht geven voor de
uitvoering van VTHtaken bij majeure
risicobedrijven en geluidhinder provinciale
wegen.

De Randstedelijke Rekenkamer is
gehuisvest in Amsterdam, nabij station Sloterdijk
en heeft 14 medewerkers:
een bestuurder/directeur, bureaumanagement,
projectleiders en onderzoekers

Ons doel is het functioneren van het
provinciaal bestuur van de provincies
Flevoland, NoordHolland, Utrecht en
ZuidHolland te verbeteren en de publieke
verantwoording te versterken.

U zult ons regelmatig aantreffen bij commissie
en Statenvergaderingen en u kunt dan bij ons
terecht voor informatie.

In deze flyer is op een rij gezet wat onze
taken zijn, hoe wij te werk gaan en op welke
manier u hiermee te maken kunt krijgen.

Voor vragen, opmerkingen en onderzoeks
suggesties kunt u ook contact opnemen met ons
via:

Huidig onderzoek
Op dit moment doen we onderzoek naar
onder andere stiltegebieden,
natuurcompensatie en beheer en
onderhoud wegen en kunstwerken.

Randstedelijke Rekenkamer
Teleportboulevard 110
1043 EJ AMSTERDAM
020  581 8585
info@randstedelijkerekenkamer.nl
www.randstedelijkerekenkamer.nl
@rekenrandstad op Twitter

Onze rol
De Randstedelijke Rekenkamer is in 2005
opgericht als samenwerkingsverband
tussen de provincies Flevoland,
NoordHolland, Utrecht en ZuidHolland. Dit
is vastgelegd in een gemeenschappelijke
Regeling.
De taken en bevoegdheden van een
rekenkamer zijn in de wet vastgelegd. De
onafhankelijke positie wordt gewaarborgd
door onder meer de vrijheid van onderzoek,
de toegang tot personen en gegevens en
openbaarheid van rapportage.
De Rekenkamer doet onderzoek op basis
van een eigen onderzoeksprogramma,
waarbij de Programmaraad ons adviseert.
Deze Programmaraad bestaat uit leden van
de Provinciale Staten van de vier provincies.
Wat doen wij?

Hoe werken wij?

De Randstedelijke Rekenkamer doet onderzoek
naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en
rechtmatigheid van de provincies.
De Rekenkamer gaat na of de provincies de
afgesproken doelen realiseren, of zij dat doen
binnen het afgesproken budget en of zij
handelen volgens de regels.
De Rekenkamer rapporteert vervolgens vanuit
een onafhankelijke positie aan de Provinciale
Staten van de vier provincies.

Onderzoeksgegevens worden verzameld op
basis van schriftelijk materiaal en via
interviews met betrokkenen.
Wanneer de feiten zijn verzameld, worden
deze voor feitelijk wederhoor teruggelegd
aan de ambtelijke organisatie. Hierna
worden conclusies en aanbevelingen
geformuleerd. Het eindrapport wordt
openbaar na verzending aan de Provinciale
Staten en via plaatsing op de website.

