
MISSIE

Toegankelijk
Begrijpelijk (onze 

producten), benaderbaar 
(als persoon), 
vertrouwen, 

zichtbaar

Onafhankelijk
Objectief, betrouwbaar, 

integer, rechtmatig

Omgevings-
bewust

Politiek-bestuurlijk 
sensitief, aansluiten op 

behoefte en 
actualiteit

Zorgvuldig
Kwalitatief hoogwaardig, 

professioneel, 
navolgbaar, 
doelmatig

Kritisch
Lerend vermogen, 

gericht op verbetering, 
doeltreffend

De rekenkamer onderzoekt de doel-
matigheid, de doeltreffendheid en 
de rechtmatigheid van het door het 
provinciebestuur gevoerde bestuur. 

De Randstedelijke Rekenkamer zet 
zich in voor transparante, betrouw-
bare en lerende Randstadprovincies.
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Beter bestuurPublicaties, die doorwerking hebben

ACTIVITEITEN PRESTATIES DOEL

Uitvoeren van onderzoek met toegevoegde waarde

Indicator 1 - Kwaliteit

De kwaliteit van ons onderzoek voldoet aan de in 
de beroepspraktijk geldende normen (volgens het 
Kwaliteitshandvest) en ons Handboek 
Onderzoeksproces. We weten wat er speelt, 
mede doordat de provincieteams hun provincie 
volgen en we periodiek alle fracties bezoeken. 
We zijn toegankelijk in ons handelen en onze 
producten zijn goed inzichtelijk.  

Indicator 6 - Aanbevelingen opgevolgd

We monitoren jaarlijks de opvolging van onze 
aanbevelingen twee jaar na publicatie van elk 
onderzoek. Ook doen we periodiek een 
diepgaand doorwerkingsonderzoek.  

Indicator 3 - Inhoudelijk debat

PS bepalen zelf hun agenda, maar wij 
bevorderen actief dat onze producten door hen 
worden behandeld. We zullen onze rapporten en 
aanbevelingen daarom zodanig over het voetlicht 
brengen, dat ze Statenleden uitnodigen tot een 
inhoudelijk debat. 

Indicator 2 - Relevante thema’s

De onderwerpen zijn financieel, maatschappelijk 
en bestuurlijk relevant. We streven niet per se 
naar een gelijkmatige verdeling over de beleids-
thema’s. Zonder ons in het politieke speelveld 
te mengen, voeren we onderzoeken uit met te 
verwachten grote impact. Daarvoor doen we ook 
graag verzoekonderzoeken met een breed draag-
vlak in PS.

Indicator 7 - Conceptuele doorwerking

De publicaties en aanbevelingen van de 
Randstedelijke Rekenkamer worden breder 
benut, bijvoorbeeld op een aanpalend beleids-
terrein of door een andere provincie. Het 
gedachtengoed van de Rekenkamer zit ‘tussen 
de oren’ van PS, GS en de ambtelijke organisatie.

Indicator 4 - Aanbevelingen overgenomen 

We vinden het belangrijk dat de Statenleden op 
basis van weloverwogen argumenten over de 
aanbevelingen besluiten, ook al leidt dat soms tot 
het niet overnemen van een enkele aanbeveling.

Indicator 5 – Instrument van PS

Ons streven is dat PS ons beschouwen als 
instrument ter ondersteuning van hun 
controlerende en kaderstellende rol. We doen 
daarom niet alleen ex post onderzoek, maar 
kijken ook naar mogelijkheden voor ex-ante 
onderzoek. We stimuleren betrokkenheid van 
de Statenleden, bijvoorbeeld door het inzetten 
van een klankbordgroep bij provinciespecifieke 
onderzoeken.

Wat doen we? Wat willen we bereiken?


