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Besluitenlijst van Vergadering Programmaraad 4 oktober 2018 

Status Concept 

Opgesteld door Frits Kas 

Aanwezige leden Noord-Holland: A.E. van Liere, S. Klaassen (voorzitter), A.A.J. Jellema 

Utrecht: J.P. d’Hondt 

Flevoland: W. de Jager, P.M.S. Vermeulen  

Zuid-Holland: E.G.T Braam 

Namens de Rekenkamer A. Hoenderdos (bestuurder), M.M.S. Mekel (plv. bestuurder) 

Ondersteuning Zuid-Holland: F. Kas 

Utrecht: J. de Ridder 

 

Agendapunt Besluit / opmerkingen 
 

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en memoreert dat dit de 

laatste vergadering van de Programmaraad is voor de verkiezingen. 

 

2. Mededelingen en 

vaststellen agenda 

 

De voorzitter heeft de volgende mededelingen: 

- De secretaris van de Programmaraad, de heer Krijgsman (Noord-

Holland), is verhinderd. Hij wordt vervangen door de heer Kas (Zuid-

Holland). 

- Na afloop van de vergadering van de Programmaraad vindt het 

groepsgesprek plaats met de onderzoekers van bureau I&O research in 

het kader van de evaluatie van de Rekenkamer. 

 

3. Conceptverslag 

Programmaraad 3 mei 2018 

Het conceptverslag van de vergadering van de Programmaraad van 3 mei 

2018 wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris. 

 

4. Stand van zaken lopend en 

gepland onderzoek 2018 

Mevrouw Hoenderdos geeft een toelichting over de stand van zaken van de 

lopende en geplande onderzoeken. 

- Het onderzoek naar restauratie rijksmonumenten is afgerond en 

inmiddels behandeld in Utrecht en Noord-Holland. In Zuid-Holland vindt 

bespreking plaats in de commissie op 10 oktober 2018. 

- De onderzoeken over de Dolderseweg en de Uithoflijn (beiden Utrecht), 

Garanties en Leningen (4 provincies), Energietransitie (onderzoek met 

alle provinciale Rekenkamers) worden allen in het vierde kwartaal 2018 

gepubliceerd. 

N.a.v. een vraag over de wijze van woordvoering n.a.v. de resultaten 

van het onderzoek Energietransitie, antwoordt de plv. bestuurder dat er 

een gezamenlijk stuk komt maar dat elke Rekenkamer afzonderlijk 

rapporteert naar de eigen provincie(s). Het onderzoek is inventariserend 

van aard en is ondersteund door een bestuurlijke begeleidingsgroep. 

- Het onderzoek Grote Projecten (Flevoland) is in voorbereiding evenals 

de onderzoeken over Wonen en CVV1/regiotaxi. 

 

 

 

                                                        
1 CVV = Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 
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Agendapunt Besluit / opmerkingen 
 

- PS van Zuid-Holland hebben d.m.v. een met algemene stemmen 

aangenomen motie de Rekenkamer gevraagd onderzoek te doen naar 

het warmtebedrijf. De Rekenkamer heeft een positieve grondhouding 

t.a.v. dit verzoek maar wacht de resultaten van een lopend onderzoek 

over het zelfde onderwerp door de Rekenkamer Rotterdam af.  

 

De Programmaraad neemt kennis van de voortgang van de onderzoeken. 

 

5. Terugblik behandeling 

onderzoeken 

In de vergadering van de Programmaraad van 3 november 2016 is 

afgesproken dat voortaan wordt teruggeblikt op de onderzoeken, die na de 

vorige Programmaraadbijeenkomst in de verschillende commissies en/of 

PS-en zijn behandeld.  

 

Er wordt teruggeblikt op de volgende onderzoeken. 

- Economic Board (Utrecht, gepubliceerd 30 april 2018). Het onderzoek is 

door de Staten van Utrecht breed gewaardeerd. De aanbevelingen zijn 

overgenomen.  

- Rijksmonumenten (3 provincies, gepubliceerd 11 juni 2018). Zowel in 

Utrecht als in Noord-Holland hebben de Staten met veel aandacht en 

waardering kennis genomen van de resultaten van het onderzoek. De 

aanbevelingen zijn overgenomen. In Zuid-Holland vindt bespreking 

plaats op 10 oktober a.s.  

 

6. Laatste vergadering 

Programmaraad 

Statenperiode 2015-2019 

De voorzitter memoreerde al dat dit de laatste vergadering van de 

Programmaraad is voor de verkiezingen. Een mooi moment om terug te 

blikken en om eventuele aandachtspunten mee te geven voor de nieuwe 

Programmaraad.  

 

De leden maken o.a. de volgende opmerkingen: 

- Positief dat de Programmaraad geen politiek orgaan is maar dat  

objectief wordt gesproken over de onderzoeksprogrammering. 

- Positief dat in de Programmaraad wordt teruggekoppeld over de 

behandeling van de onderzoeken. Uitwisseling aan elkaar is belangrijk. 

- Positief dat ook tijdens een nog lopend project, Rekenkameronderzoek 

gedaan kan worden. 

- De ambassadeursrol is wat minder geworden nu de Rekenkamer zelf bij 

de fracties langs gaat om onderzoeksonderwerpen op te halen. 

Hierdoor is de Programmaraad meer een agendaberaad geworden. 

- Programmaraad is ook goed voor het (eigen) netwerk. 

 

Aandachtspunten zijn er ook: 

- Aan het begin van de nieuwe periode in de eerste vergadering 

voldoende tijd uit trekken om de verwachtingen over de rol en taak van 

de Programmaraad te bespreken.  

- Statenleden beseffen vaak niet wat voor mooi en professioneel 

onderzoeksinstrument zij tot hun beschikking hebben. Wellicht hier wat 

meer aandacht aan besteden. 
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Agendapunt Besluit / opmerkingen 
 

- Door onderzoek wordt het beleid beter. Aanbevelingen van de 

Rekenkamer mogen best een beetje ‘schuren’ zodat daarover een goed 

inhoudelijk debat gevoerd kan worden. 

- Bij verhindering van de vaste leden, zorgen voor voldoende vervanging 

zodat de Programmaraad zoveel mogelijk voltallig kan vergaderen. 

 

7. Rondvraag en afsluiting - Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

- De volgende vergadering zal medio juni 2019 gepland worden. 

- De voorzitter sluit, onder dankzegging van ieders inbreng, om 19.45 uur 

de vergadering. 

 

 

Na afloop van de vergadering vindt het groepsgesprek plaats tussen de onderzoekers van I&O research in 

het kader van de evaluatie van de Rekenkamer. 

 


