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Inleiding

De Noordelijke Rekenkamer (NRK) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de Provinciale 

Staten (PS) van Groningen, Fryslân en Drenthe. Een vertegenwoordiging van drie Statenleden per 

provincie vormt de programmaraad. De programmaraad heeft geconstateerd dat in de afgelopen 

periode enkele onduidelijkheden zijn ontstaan in de bestuurlijke verhoudingen binnen de NRK, de 

zogenaamde governance.  

 

In opdracht van de programmaraad en het college van Gedeputeerde Staten (GS) Drenthe, en in 

overleg met het college van de NRK, heeft het bureau Berenschot de opdracht gekregen de 

governance van de NRK te onderzoeken en aanbevelingen te doen ter verbetering. Op 9 mei 2016 

leverde Berenschot het onderzoeksrapport met aanbevelingen op. Uw Staten zijn hierover 

geïnformeerd per brief d.d. 24 mei 2016. Het rapport is tevens als bijlage toegevoegd. 

 

Onderzoek Berenschot 

Het onderzoek van Berenschot is gericht op een uitgebalanceerde en duurzame verbetering van de 

governance van de NRK. Berenschot beveelt aan om acht stappen te zetten om de governance van 

de NRK nader invulling te geven. Deze worden hieronder kort beschreven, inclusief een toelichting op 

het orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoer. 

1. Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, gericht op een verheldering van de rollen, taken 

en verantwoordelijkheden van betrokken organen (opstellen: programmaraad; vaststellen: 

Provinciale Staten Drenthe, Fryslân en Groningen); 

2. Vaststelling reglement van orde voor de programmaraad (programmaraad); 

3. Mandatering door GS Drenthe aan het college van de NRK betreffende personele 

aangelegenheden (GS Drenthe en college NRK); 

4. Vaststelling van een nota personeelsbeleid NRK (GS Drenthe en college NRK); 

5. Evaluatie en eventueel aanscherping van het dienstverleningsprotocol, dat is afgesloten door de 

provincie Drenthe en NRK (GS Drenthe en college NRK); 

6. Vaststelling nieuw/gewijzigd directiestatuut NRK (college NRK); 

7. Vaststelling inkoop- en aanbestedingsbeleid NRK (college NRK); 

8. Aanpassing reglement van orde NRK (college NRK). 

 

Implementatie aanbevelingen Berenschot 

In gezamenlijkheid is afgesproken dat de programmaraad, het college van de NRK en GS Drenthe, 

ieder vanuit hun eigen rol, de benodigde maatregelen zullen treffen. In een regiegroep, waarin ieder 

betrokken orgaan vertegenwoordigd was, is zorggedragen voor onderlinge afstemming. Met elkaar 

zijn de verschillende documenten besproken en is komen vast te staan dat de verschillende 

betrokkenen een zelfde visie hebben op de bestuurlijke verhoudingen binnen de NRK. De heer Van 

Maurik was namens de programmaraad betrokken bij de regiegroep. 

 

De programmaraad die de gecoördineerde besluitvorming bevordert in de drie Staten, conform artikel 

22 lid 3 van de GR, draagt in dit proces zorg voor de actualisering/wijziging van de GR NRK. Als 

bijlage bij dit Statenvoorstel zit de gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Verderop in dit voorstel zit 

een artikelgewijze toelichting op de voorgestelde wijzigingen en toevoegingen.  

 

Daarnaast stelt de programmaraad, ten behoeve van het eigen functioneren, een reglement van orde 

op. De overige documenten zijn opgeleverd door de daarvoor verantwoordelijke organen en, in de 

periode voorafgaand aan de behandeling van de GR in uw Staten, vastgesteld. 
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Wijziging gemeenschappelijke regeling NRK 

Het onderzoek van Berenschot constateert een aantal verbeterpunten in de gemeenschappelijke 

regeling (GR NRK). Concreet doet Berenschot tien aanbevelingen. De aanbevelingen, en daaruit 

voortvloeiend de aanpassingen van de GR, richten zich op de verduidelijking van rollen, taken en 

bevoegdheden van de programmaraad, Provinciale Staten, college NRK, directeur NRK en GS 

Drenthe. Ook richten de wijzigingen van de GR zich op een verduidelijking van de verhoudingen 

tussen voornoemde organen.  

 

In het kort doet Berenschot de volgende tien aanbevelingen betreffende de GR NRK (tussen haakjes 

de verwijzing naar de pagina’s met de toelichting op de aanbeveling, in het rapport van Berenschot): 

1. De programmaraad benoemt de leden van de selectiecommissie vanuit zijn midden, in het geval 

van een vacature in het college. Berenschot raadt aan dit op te nemen in de GR (p. 22). 

2. Conform de Provinciewet overleggen PS met het college van de NRK voorafgaand aan 

benoemingen in het college. Berenschot raadt aan dit op te nemen in de GR (p. 22; p. 24). 

3. Berenschot raadt aan om in de GR op te nemen hoe wordt omgegaan met bezwaarschriften van 

medewerkers van de NRK (p.13). 

4. Berenschot raadt een jaarlijks gesprek met ieder van de drie deelnemende provincies aan, tussen 

een delegatie van PS, leden van de programmaraad en het college van de NRK. In dit gesprek 

kan gesproken worden over het functioneren van de rekenkamer in algemene zin (p. 23). 

5. Berenschot constateert dat er geen afspraken zijn gemaakt over de externe evaluatie van de 

NRK. Berenschot stelt voor op te nemen dat er een periodieke evaluatie zal worden uitgevoerd (p. 

22; p. 24).  

6. Berenschot stelt dat de naam programmaraad niet overeenkomt met de huidige taken, die verder 

gaan dan het onderzoeksprogramma van de NRK. Berenschot stelt derhalve voor de naam te 

wijzigen, zodat de naam de lading dekt (p. 23). 

7. Berenschot constateert dat de programmaraad een ambassadeursfunctie heeft, van PS naar NRK 

en vice versa. Deze functie zou toegevoegd kunnen worden aan de GR (p. 22). 

8. Voortvloeiend uit het vorige punt stelt Berenschot dat de positie van Statenleden in de 

programmaraad gedefinieerd dient te worden in de GR (p. 21). 

9. Wanneer personele aangelegenheden tot extra kosten leiden, komt dit voor rekening van de NRK. 

Uiteindelijk dragen de drie Staten deze kosten. Daarom dient er voorafgaand aan het maken van 

de kosten overleg plaats te vinden tussen programmaraad en NRK. Berenschot beveelt aan deze 

afspraak vast te leggen in de GR (p. 13). 

10. Berenschot raadt aan een artikel op te nemen over de omgang met een financieel overschot bij de 

NRK (p. 23; p.24). 

 

In de bijlage is de integrale tekst van de, in het licht van het bovenstaande, gewijzigde 

gemeenschappelijke regeling opgenomen. In het vervolg van dit Statenstuk wordt een artikelgewijze 

beschrijving van de wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. 

 

Toelichting wijzigingsvoorstellen gemeenschappelijke regeling 

 

Artikel 7: Vacature 

 Naamgeving programmaraad 

Berenschot stelt voor om de naam van de programmaraad te wijzigen. De naam doet geen recht aan 

de huidige rol en positie van de programmaraad. De rol van de programmaraad gaat immers verder 

dan het adviseren over het onderzoeksprogramma van de NRK. Nieuwe naamgeving maakt dit 

duidelijk. Conform deze aanbeveling van Berenschot is het voorstel de naam van de programmaraad 

te wijzigen naar raad van advies van de Noordelijke Rekenkamer. (aanbeveling 6 van Berenschot) 
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 lid 1: selectiecommissie 

Provinciale Staten benoemen de leden van het college van de NRK. Vandaar dat Statenleden deel uit 

maken van de selectiecommissie. Leden van de programmaraad zijn nauw betrokken bij de NRK en 

hebben goed zicht op de gewenste deskundigheid in het college. Aan dit lid wordt daarom toegevoegd 

dat de programmaraad de selectiecommissie vanuit haar midden kiest. (aanbeveling 1 van 

Berenschot) 

 

Artikel 8: Benoeming 

 lid 2: benoeming en herbenoeming 

De Provinciewet stelt dat in het geval van een benoeming én herbenoeming van een lid van het 

college van de NRK overleg wordt gevoerd met het college. Daarnaast wordt, in het geval van een 

vacature in het college, de directeur-secretaris van de NRK geraadpleegd. Lid 2 wordt hiermee in 

overeenstemming gebracht en daarmee wordt recht gedaan aan de adviserende rol die college en 

directeur-secretaris hebben richting de selectiecommissie. (aanbeveling 2 van Berenschot) 

 

Artikel 9: Eed 

De leden van het college van de NRK leggen de eed (verklaring en belofte) af in Provinciale Staten 

Drenthe. Bij de NRK zijn drie Provinciale Staten betrokken en voor het college van de NRK zijn 

relaties met alle drie Staten van belang. Daarom is in artikel 9 van de GR opgenomen dat de leden 

van het college zich, naast de beëdiging in Drenthe, presenteren in de Provinciale Staten van Fryslân 

en Groningen.  

 

Artikel 13: Quorum 

 lid 3: stakende stemmen 

Het college van de NRK bestaat uit drie leden, waarbij de voorzitter in het geval van stakende 

stemmen beslist. In dit lid wordt opgenomen dat in het geval van stakende stemmen, het besluit een 

vergadering wordt uitgesteld. Hiermee wordt bereikt dat het college nogmaals in de gelegenheid wordt 

gesteld in gezamenlijkheid een besluit te nemen. Van deze bepaling zijn uitgezonderd de besluiten die 

directe behandeling behoeven. 

 

Artikel 17: Het bureau 

 lid 3 en lid 4: benoeming, schorsing en ontslag 

De NRK mist van rechtswege een rechtspersoonlijkheid, waardoor het voor de Rekenkamer niet 

mogelijk is personeel in dienst te hebben. Berenschot benadrukt in het onderzoek de onafhankelijke 

positie van de NRK. Berenschot geeft aan dat er oplossing moet worden gezocht voor de weeffout in 

de Provinciewet (dat rekenkamers geen personeel in dienst kunnen nemen).  

 

Uit pragmatische overwegingen is ervoor gekozen het personeel onder te brengen bij de provincie 

Drenthe, met het college van GS als bevoegd gezag. Berenschot geeft aan dat die keuze niet in de 

weg mag staan van de onafhankelijke positie van de NRK. Daarom is ervoor gekozen het college van 

de NRK – als ware het een bestuursorgaan – vanuit GS Drenthe het mandaat te verlenen inzake alle 

personele en organisatorische aangelegenheden. Voor een deel worden deze bevoegdheden 

doorgemandateerd naar de directeur-secretaris, namelijk waar het de positie van de overige 

ambtenaren van het bureau betreft, dit met uitzondering van besluiten inzake ontslag en orde- en 

strafmaatregelen.  

 

 lid 5: Besluitvorming bezwaarschriften 

Ter waarborging van een gedegen bezwaarprocedure is in lid 5 opgenomen dat het college van de 

NRK een besluit neemt op bezwaarschriften van de directeur-secretaris en de overige medewerkers 
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van het bureau. De bepaling in artikel 13, lid 3, welke ingaat op zorgvuldige besluitvorming in het 

college van de NRK, is van overeenkomstige toepassing. 

 

 lid 6: Rol programmaraad in geval van bezwaar 

Eveneens ter waarborging van een goede bezwaarprocedure is, inzake bezwaar door de directeur-

secretaris, een adviesmoment voor de programmaraad toegevoegd. Besluiten over personele en 

organisatorische aangelegenheden kunnen immers financiële gevolgen met zich meedragen, 

bijvoorbeeld in het geval van ontslag. Deze kosten worden gedragen door de NRK, maar indien dit 

niet gedekt kan worden vanuit de begroting of reserve van de NRK zullen de provincies gevraagd 

worden de kosten te dragen. Voor voldoende draagvlak hiervoor in PS is het van belang dat het 

college van de NRK, voorafgaand aan het nemen van het besluit, overleg voert met de 

programmaraad. 

 

 lid 7: Nota personeelsbeleid 

Berenschot beschrijft in het onderzoeksrapport (p. 12 en 13) de te doorlopen procedure in het geval 

van bezwaar op besluiten met personele en organisatorische gevolgen door medewerkers van de 

NRK of de directeur-secretaris. De uitwerking van de bezwaarprocedure wordt beschreven in de nota 

personeelsbeleid. Deze nota volgt het personeelsbeleid zoals is vastgesteld door GS Drenthe, maar 

wijkt op enkele punten af om recht te doen aan de onafhankelijke positie van de NRK. Artikel 17, lid 7 

vormt de grondslag voor de nota personeelsbeleid van de NRK (aanbeveling 3 van Berenschot) 

 

Artikel 17a: Periodiek overleg 

Voor Provinciale Staten is het van belang goed geïnformeerd te zijn over het functioneren van de 

Noordelijke Rekenkamer. De programmaraad voert hiertoe met enige regelmaat gesprekken met het 

college van de Noordelijke Rekenkamer. In deze gesprekken komt onder andere het functioneren van 

de NRK aan de orde. De programmaraad kan zich hiermee een beeld vormen. Daarnaast kan, 

conform de aanbeveling van Berenschot, een gesprek geïnitieerd worden tussen NRK en Provinciale 

Staten. Ook kan de programmaraad een informatief gesprek voeren met medewerkers van de 

Noordelijke Rekenkamer om zich een beeld te vormen van het functioneren van de NRK. 

(aanbeveling 4 van Berenschot) 

 

Artikel 17b: Evaluatie 

Berenschot adviseert om met enige regelmaat het functioneren van de NRK extern te laten evalueren. 

Op pagina 22 legt Berenschot uit: “De NRK is een instrument van de drie Provinciale Staten waarvoor 

de Staten geld beschikbaar stellen. Hoewel de NRK conform de formele kaders onafhankelijk 

opereert, mogen de drie Staten volgens ons wel iets vinden van het functioneren van de NRK in 

algemene zin. De centrale vraag is: krijgen wij waar voor ons geld?” Het budget voor dit onderzoek zal 

door PS, als opdrachtgever van het onderzoek, beschikbaar worden gesteld. Als termijn is gekozen 

voor eens per zes jaar. Hiermee wordt eens per zittingsperiode van een collegelid een externe 

evaluatie uitgevoerd. (aanbeveling 5 van Berenschot) 

 

Artikel 21: Samenstelling en positie (programmaraad) 

 lid 3: Positie leden raad van advies 

Berenschot zegt over de positie van leden van de programmaraad het volgende (p.23): “Zij (de 

programmaraad) zijn vertegenwoordiger namens Provinciale Staten van hun provincie en nemen 

zitting in de programmaraad zonder last of ruggespraak van hun eigen fractie.” Artikel 23, lid 3 is 

hiertoe opgenomen. (aanbeveling 8 van Berenschot) 
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Artikel 22: Taak 

Berenschot ziet de leden van de programmaraad als ambassadeurs en adviseert de 

ambassadeursfunctie op te nemen in de GR. Deze term, ambassadeursfunctie, is niet eenduidig, 

maar de invulling ervan wordt geborgd in de taakomschrijving die is opgenomen in artikel 22. 

(aanbeveling 7 van Berenschot) 

 

Artikel 24: Rapportages 

 lid 1: Rapportages 

De NRK legt haar bevindingen over het algemeen vast in onderzoeksrapporten. Echter, er kan ook 

gekozen worden voor een informerende brief, een presentatie of een andere vorm. Door in artikel 24, 

lid 1, op te nemen dat de NRK haar bevindingen vastlegt in rapportages wordt het bredere scala aan 

presentatievormen mogelijk gemaakt. Voorheen stond in dit artikel ‘rapporten’. 

 

De Provinciewet (artikel 186, eerste en vijfde lid) stelt dat de rapporten en verslagen van de 

rekenkamer openbaar zijn en dat daarin geen gegevens en bevindingen zijn opgenomen die naar hun 

aard vertrouwelijk zijn. De provinciewet voorziet niet in een mogelijkheid voor de rekenkamer om 

geheimhouding op te leggen op rapporten/verslagen. Mocht informatie naar de mening van de NRK 

geheimhouding behoeven dan treedt zij hierover in contact met het betrokken bestuursorgaan, om te 

bespreken hoe met het delen van deze informatie wordt omgegaan. 

 

Artikel 25a 

Bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling in 2004 is geen voorziening opgenomen 

voor het zorgdragerschap over de archiefbescheiden. Aangezien de NRK een gemeenschappelijke 

regeling is zonder rechtspersoonlijkheid kan de NRK geen zelfstandig zorgdrager zijn. Daartoe heeft 

de Noordelijke Rekenkamer met GS van Drenthe afgesproken dat GS Drenthe optreedt als 

zorgdrager in de zin van de Archiefwet. Het toegevoegde artikel 25a vormt hiervoor de grondslag. 

 

Artikel 27: Kostenverdeling 

 lid 2: rol programmaraad bij overschrijding begroting 

Berenschot stelt in het onderzoek (p. 13) vast dat de NRK de financiële gevolgen draagt van 

personele aangelegenheden. Mogelijk zorgen deze financiële gevolgen voor een overschrijding van 

de begroting. Dit kan enerzijds betekenen dat de NRK binnen de begroting een oplossing moet 

zoeken of, anderzijds, dat de deelnemende provincies in gelijke delen de kosten zouden moeten 

dragen. Alvorens een keuze met dergelijke gevolgen te maken, dient het college van de NRK derhalve 

de programmaraad te raadplegen. Berenschot zegt hierover (p. 13): “De programmaraad dient immers 

de gelijke besluitvorming tussen Provinciale Staten te coördineren. Wij benadrukken dat Provinciale 

Staten en de programmaraad geen rol of zeggenschap hebben in het werkgeverschap van de 

medewerkers. Echter, wanneer een besluit over personele aangelegenheden met aanzienlijke 

financiële gevolgen gepaard gaat is politieke steun vanuit de Staten onontbeerlijk en dus van belang 

voor de NRK.” (aanbeveling 9 van Berenschot) 

 

Artikel 28: Rekening 

 lid 2: financieel overschot 

Op pagina 26 doen de onderzoekers van Berenschot de aanbeveling om “een artikel op te nemen hoe 

er wordt omgegaan met een financieel overschot.” Berenschot adviseert (p.24) om hierbij uit te gaan 

van een bedrijfsreserve van 5% van de jaarbijdrage van de deelnemende provincies en het overschot 

daarboven te laten terugvloeien naar de drie staten. Onderstaande tabel geeft aan dat de reserve van 

de NRK de afgelopen jaren steeds rond de 5% heeft gelegen. Uitzondering vormt 2015; bij de 

behandeling van de jaarrekening 2015 van de NRK is door PS besloten dat de NRK mag beschikken 
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over deze grotere reserve om extra kosten in de personele sfeer op te vangen. Het voorstel kan dus 

worden overgenomen (aanbeveling 10 van Berenschot) 

 

Jaar Reserve NRK Bijdrage provincies Percentage 

2011 42.565 819.000 5,2% 

2012 42.565 752.400 5,7% 

2013 42.565 770.658 5,5% 

2014 38.906 753.000 5,2% 

2015 72.211 758.951 9,5% 

 

Advies 

1. Het rapport van Berenschot, getiteld ‘Governance van de Noordelijke Rekenkamer. Adviesrapport 

over taken, rollen en verantwoordelijkheden’, voor kennisgeving aannemen. 

2. De gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer 2016, zoals integraal opgenomen in 

bijlage 1, vaststellen. 

Beoogd effect 

Verbetering van de governance van de NRK. 

Argumenten 

Door in te stemmen met de wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer 

wordt recht gedaan aan de rollen, taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij de NRK. 

De wijzigingsvoorstellen zijn een implementatie van de tien aanbevelingen betreffende de 

gemeenschappelijke regeling van Berenschot. De aanbevelingen zijn er op gericht de gewenste 

duidelijkheid te brengen in de governance van de Noordelijke Rekenkamer. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 

Statencommissie FCBE op 30 november 2016 

Provinciale Staten op 14 december 2016 

Financiën 

Niet van toepassing 

Europese context 

Niet van toepassing 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing 

Extern betrokkenen 

Provinciale Staten van Fryslân en Groningen 

Communicatie 

De nieuw vastgestelde NRK wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 
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Bijlagen 

1. Integrale tekst gemeenschappelijke regeling NRK 2016 

2. Onderzoeksrapport Berenschot 

 

Ter inzage in de kamer C0.39 

Niet van toepassing 

 

 

 

Assen, 31 oktober 2016 

Kenmerk: 44/SG/201602233 

 

 

 

 

 

 

 

dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter  

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  
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Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 31 oktober 2016, 

kenmerk 44/SG/201602233; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

I. Kennis te nemen van het onderzoek van Berenschot, getiteld ‘Governance van de Noordelijke 

Rekenkamer. Adviesrapport over taken, rollen en verantwoordelijkheden’. 

II. De gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer 2016, zoals integraal opgenomen in 

bijlage 1, vast te stellen. 

 

 

 

 

 

Assen, 14 december 2016 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

 

   , griffier       , voorzitter 

 



GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DE NOORDELIJKE REKENKAMER 2016 

(zoals gewijzigd bij gelijkluidend besluit van provinciale staten van de provincies Groningen (op 

14 december 2016; 76/2016), Fryslân (op 21 december 2016; 01368177) en Drenthe (op 

14 december 2016; 2016-758) 

 

 

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

1. de regeling: de gemeenschappelijke regeling de Noordelijke Rekenkamer 2016; 

2. de deelnemende provincies: de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. 

 

Artikel 2. Belangen 

Het belang ter behartiging waarvan deze regeling is aangegaan, is het instellen van een 

gemeenschappelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 79L van de Provinciewet. 

 

Artikel 3. Gemeenschappelijk orgaan 

1. Door de provinciale staten van de deelnemende provincies wordt een gemeenschappelijk orgaan 

als bedoeld in artikel 40, juncto artikel 8, tweede lid, van de wet gemeenschappelijke regelingen 

ingesteld. 

2. Het gemeenschappelijke orgaan is genaamd de Noordelijke Rekenkamer en is gevestigd te 

Assen. 

 

Artikel 4. Taak 

De Noordelijke Rekenkamer heeft tot taak de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid 

van het door het bestuur van de deelnemende provincies gevoerde bestuur te onderzoeken. 

 

Artikel 5. Bevoegdheden 

Aan de Noordelijke Rekenkamer komen de bevoegdheden toe als genoemd in hoofdstuk XIA van de 

Provinciewet en voorts de bevoegdheden die bij of krachtens wettelijk voorschrift aan provinciale 

rekenkamers worden toegekend. 

 

 

HOOFDSTUK II. INSTITUTIONELE BEPALINGEN 

 

 

Paragraaf 1. Samenstelling 

 

Artikel 6. Het college 

De Noordelijke Rekenkamer bestaat uit drie leden die tezamen het college vormen. 

 

Artikel 7. Vacature 

1. In het geval van een vacature in het college van de Noordelijke Rekenkamer stelt de raad van 

advies, zoals bedoeld in artikel 21 van deze regeling, uit zijn midden een selectiecommissie in. 

2. Bij haar voordracht van een nieuw lid van de Noordelijke Rekenkamer aan provinciale staten 

houdt de selectiecommissie rekening met de bestaande en gewenste deskundigheid binnen het 

college. 
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Artikel 8. Benoeming 

1. De voorzitter en de overige leden van de Noordelijke Rekenkamer worden bij gelijkluidend besluit 

van provinciale staten van de deelnemende provincies benoemd voor een periode van 6 jaar. Na 

afloop van de termijn van 6 jaar kunnen provinciale staten de voorzitter en de leden eenmaal 

herbenoemen. 

2. Voorafgaand aan een benoeming of herbenoeming pleegt de raad van advies, overeenkomstig 

artikel 79c, vijfde lid, van de Provinciewet, namens provinciale staten overleg met de leden van 

het college en de directeur-secretaris van de Noordelijke Rekenkamer. 

 

Artikel 9. Eed 

De leden van de Noordelijke Rekenkamer leggen in de vergadering van provinciale staten van de 

provincie Drenthe de eed (verklaring en belofte) af als bedoeld in artikel 79g van de Provinciewet. 

Daarnaast bieden provinciale staten de leden van het college van de Noordelijke Rekenkamer de 

gelegenheid zich te presenteren in de vergadering van de provinciale staten van de overige 

deelnemende provincies. 

 

Artikel 10. Vergoeding en tegemoetkoming in de kosten 

De leden van de Noordelijke Rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Voor 

de voorzitter en de leden bedraagt deze vergoeding per maand respectievelijk 20% en 10% van het 

maximum van salarisschaal 18 volgens de cao voor de provincies. Daarnaast kunnen zij gemaakte 

reis- en verblijfkosten declareren volgens het Reiskostenbesluit provincie Drenthe. 

 

 

Paragraaf 2. Werkzaamheden 

 

Artikel 11. Reglement van orde 

De Noordelijke Rekenkamer stelt een Reglement van orde voor haar vergaderingen en 

werkzaamheden vast. 

 

Artikel 12. Vergaderingen 

Het college vergadert jaarlijks ten minste 4 keer en voorts zo dikwijls als de voorzitter dat nodig 

oordeelt, dan wel een lid daartoe schriftelijk onder opgave van redenen verzoekt. 

 

Artikel 13. Quorum 

1. De vergadering van het college wordt niet geopend, indien niet ten minste twee leden 

tegenwoordig zijn.  

2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 

3. Indien de stemmen staken, wordt het nemen van het besluit uitgesteld tot de volgende 

vergadering, voor zover de aard van het te nemen besluit dit toestaat. Staken de stemmen tijdens 

deze vergadering opnieuw, dan beslist de voorzitter. 

 

Artikel 14. De voorzitter 

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het college. Hij bevordert een 

spoedige afhandeling van zaken. Hij tekent de stukken die van de Noordelijke Rekenkamer uitgaan. 

 

Artikel 15. Waarnemend voorzitter 

Het college benoemt uit zijn midden een waarnemend voorzitter. De taken en bevoegdheden van de 

voorzitter worden bij diens afwezigheid of ontstentenis uitgeoefend door de waarnemend voorzitter. 
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Artikel 16. Privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen 

Gedeputeerde staten van de deelnemende provincies dragen er zorg voor dat aan de Noordelijke 

Rekenkamer en aan haar voorzitter de bevoegdheid wordt verleend tot het verrichten van 

privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen ter uitvoering van de aan de Noordelijke 

Rekenkamer opgedragen taak. 

 

 

Paragraaf 3. Ambtelijke ondersteuning 

 

Artikel 17. Het bureau 

1. Er is een bureau van de Noordelijke Rekenkamer. Het bureau ondersteunt het college in de 

uitoefening van zijn werkzaamheden. 

2. Aan het hoofd van het bureau staat een directeur-secretaris. De directeur-secretaris is tevens 

secretaris van het college van de Noordelijke Rekenkamer. 

3. De directeur-secretaris wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het college van de 

Noordelijke Rekenkamer (in mandaat, namens gedeputeerde staten van Drenthe). 

4. De overige ambtenaren worden benoemd door de directeur-secretaris en geschorst en ontslagen 

door het college van de Noordelijke Rekenkamer (in mandaat, namens gedeputeerde staten van 

Drenthe). 

5. Op bezwaarschriften van de directeur-secretaris en op die van de overige ambtenaren inzake 

personele en organisatorische aangelegenheden neemt het college een besluit.  

6. Alvorens te beslissen op een bezwaarschrift van de directeur-secretaris vraagt het college van de 

Noordelijke Rekenkamer de raad van advies om advies. 

7. De bezoldiging en rechtspositie van de directeur-secretaris en van de overige ambtenaren van het 

bureau zijn gebaseerd op de rechtspositieregeling zoals deze is vastgesteld door of vanwege 

gedeputeerde staten van Drenthe. Gedeputeerde staten van Drenthe en het college van de 

Noordelijke Rekenkamer gezamenlijk zijn bevoegd te besluiten tot nadere invulling van deze 

rechtspositieregeling, indien dit noodzakelijk is in verband met de onafhankelijke positie van de 

Noordelijke Rekenkamer. 

 

 

HOOFDSTUK III. BETREKKINGEN MET PROVINCIALE STATEN 

 

Artikel 17a. Periodiek overleg 

Er vindt periodiek overleg plaats tussen de raad van advies en het college van de Noordelijke 

Rekenkamer, waarin onder andere het functioneren van de Noordelijke Rekenkamer aan de orde 

komt. 

 

Artikel 17b. Evaluatie 

Elke zes jaar wordt de Noordelijke Rekenkamer extern geëvalueerd. De deelnemende provinciale 

staten verlenen gezamenlijk de opdracht tot evaluatie en stellen hiervoor het benodigde budget 

beschikbaar. Een en ander ter coördinatie door de raad van advies. 

 

[De artikelen 18, 19 en 20 zijn komen te vervallen] 

 

 

  



4 
 

Paragraaf 1. Raad van advies Noordelijke Rekenkamer 

 

Artikel 21. Samenstelling en positie 

1. Er is een raad van advies van de Noordelijke Rekenkamer, bestaande uit 9 leden. 

2. Provinciale staten van deelnemende provincies benoemen ieder uit hun midden 3 leden. De raad 

van advies benoemt uit zijn midden de voorzitter. 

3. De leden van de raad van advies vertegenwoordigen de provinciale staten van de eigen provincie 

richting de Noordelijke Rekenkamer, zonder last. 

 

Artikel 22. Taak 

1. De raad van advies heeft tot taak suggesties aan te dragen aan de Noordelijke Rekenkamer voor 

te verrichten onderzoek. 

2. De raad van advies geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de Noordelijke Rekenkamer 

over de uitvoering van haar taak. 

3. De raad van advies bevordert een gecoördineerde besluitvorming van provinciale Staten van de 

deelnemende provincies over de Noordelijke Rekenkamer. 

 

Artikel 23. Secretariaat 

Het secretariaat van de raad van advies berust bij de Statengriffier van de provincie Drenthe. 

 

 

Paragraaf 2. Rapportage 

 

Artikel 24. Rapportages 

1. De Noordelijke Rekenkamer legt haar bevindingen en haar oordelen met betrekking tot de 

doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door de deelnemende provincies 

gevoerde bestuur vast in rapportages. 

2. De Noordelijke Rekenkamer deelt aan provinciale staten en aan gedeputeerde staten de 

opmerkingen en bedenkingen mee die zijn naar aanleiding van haar bevindingen van belang acht. 

Zij kan ter zake voorstellen doen. 

3. Indien het onderzoek mede betrekking heeft op instellingen als bedoeld in artikel 185 van de 

Provinciewet, deelt de Noordelijke Rekenkamer aan de betrokken instellingen de opmerkingen en 

bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar bevindingen van belang acht. 

4. De Noordelijke Rekenkamer zendt een afschrift van haar rapporten aan provinciale staten, aan 

gedeputeerde staten en, indien van toepassing, aan de instellingen die op grond van artikel 185 

van de Provinciewet aan onderzoek zijn onderworpen. 

5. De rapporten van de Noordelijke Rekenkamer zijn openbaar. In de rapporten worden geen 

gegevens en bevindingen opgenomen die naar hun aard vertrouwelijk zijn. 

 

Artikel 25. Jaarverslag 

De Noordelijke Rekenkamer stelt elk jaar voor 15 april het verslag vast van haar werkzaamheden over 

het voorgaande jaar. Het vastgestelde jaarverslag wordt openbaar gemaakt en in afschrift verzonden 

aan provinciale staten en gedeputeerde staten van de deelnemende provincies en aan de raad van 

advies. 

 

Artikel 25a. Archief 

De bepalingen betreffende zorg voor de archiefbescheiden van de provincie Drenthe, zijn op de 

Noordelijke Rekenkamer van overeenkomstige toepassing, waarbij gedeputeerde staten van de 

provincie Drenthe zijn aan te merken als zorgdrager, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van 

de Archiefwet 1995. 
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HOOFDSTUK IV FINANCIËN 

 

Artikel 26. Begroting 

1. De Noordelijke Rekenkamer stelt elk jaar voor 15 april de algemeen financiële en beleidsmatige 

kaders voor de begroting van het daarop volgende jaar en de voorlopige jaarrekening vast. De 

Noordelijke Rekenkamer zendt deze documenten toe aan provinciale staten van de deelnemende 

provincies. 

2. De Noordelijke Rekenkamer stelt jaarlijks voor 15 juli de begroting voor het daarna volgende 

kalenderjaar vast met in achtneming van de bepalingen van artikel 48 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. 

3. De bepalingen van artikel 48, eerste, derde en vierde lid van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen zijn niet van toepassing op wijzigingen van de begroting indien deze wijzigingen niet 

leiden tot verhoging van de door de deelnemende provincies verschuldigde bijdrage in de kosten 

van het gemeenschappelijk orgaan. 

 

Artikel 27. Kostenverdeling 

1. De kosten van het gemeenschappelijk orgaan worden door de deelnemende provincies voor 

gelijke delen gedragen. 

2. Indien personele en organisatorische aangelegenheden zoals ontslag of langdurig verzuim van 

medewerkers van de Noordelijke Rekenkamer, leiden tot kosten als gevolg waarvan de begroting 

wordt overschreden, worden deze kosten door de Noordelijke Rekenkamer gedragen. Een besluit, 

als gevolg waarvan de begroting wordt overschreden, wordt niet eerder genomen dan na 

raadpleging van de provinciale staten, door tussenkomst van de raad van advies. 

 

Artikel 28. Rekening 

1. De Noordelijke Rekenkamer stelt jaarlijks voor 1 juli de rekening over het daaraan voorafgaande 

kalenderjaar vast. 

2. De Noordelijke Rekenkamer mag beschikken over een reserve ter hoogte van 5% van de 

jaarbijdrage van de deelnemende provincies. Een positief resultaat, na het samenstellen van de 

jaarrekening, daarboven wordt in gelijke delen teruggestort aan de deelnemende provincies. 

 

 

HOOFDSTUK V. WIJZIGING, TOETREDING, UITTREDING EN INTREKKING 

 

Artikel 29. Wijziging 

Deze regeling kan worden gewijzigd bij gelijkluidend besluit van provinciale staten van de 

deelnemende provincies. 

 

Artikel 30. Toetreding 

Toetreding tot de regeling kan geschieden bij een daartoe strekkend gezamenlijk besluit van 

provinciale staten van de deelnemende provincies en het toe te treden openbare lichaam. 

 

Artikel 31. Uittreding 

1. Provinciale staten van de deelnemende provincies kunnen besluiten tot uittreding uit deze 

regeling. Een besluit tot uittreding treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar volgend 

op het besluit van provinciale staten. 

2. Bij uittreding stellen de deelnemende provincies gezamenlijk de verplichtingen van de uittredende 

deelnemer vast. Daarbij geldt dat de uittredende deelnemer de kosten vergoedt die direct en 
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indirect het gevolg zijn van de uittreding met een minimum van twee maal de laatstelijk voor de 

deelnemer verschuldigde jaarbijdrage. 

3. De deelnemende provinciale staten kunnen de raad van advies om advies vragen over de hoogte 

van de verplichting, zoals bedoeld in artikel 31, tweede lid. 

 

Artikel 32. Intrekking 

Deze regeling kan worden ingetrokken bij gelijkluidend besluit van provinciale staten van ten minste 

twee derde gedeelte van de deelnemende provincies. Het college is belast met de liquidatie van de 

Noordelijke Rekenkamer. 

 

Artikel 33. Inwerkingtreding 

1. Provinciale staten van Drenthe dragen zorg voor de bekendmaking van besluiten tot het 

vaststellen, wijzigen, verlengen of opheffen van de regeling. Bekendmaking vindt plaats in de 

Staatscourant. 

2. De regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. 

3. De gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer 2015 wordt ingetrokken. 

 

Artikel 34. Citeertitel 

Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt aangehaald: als Gemeenschappelijke 

regeling de Noordelijke Rekenkamer 2016. 
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1. Inleiding 

1.1 Onderzoeksopdracht 

In 2004 hebben de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe een gemeenschappelijke rekenkamer 

opgericht met als basis de gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK). De 

Programmaraad als formele vertegenwoordiging van de drie Provinciale Staten en Gedeputeerde 

Staten (GS) Drenthe hebben, in samenspraak met het college van de NRK, besloten tot een 

onafhankelijk onderzoek naar de governance van de NRK.  

De Programmaraad wil de resultaten van het onderzoek benutten om daarmee de verhoudingen 

binnen en rondom de NRK te verduidelijken. Het college van GS van de provincie Drenthe wil de 

resultaten van het onderzoek benutten om de betekenis te verduidelijken van het gegeven dat op de 

medewerkers van de NRK de rechtspositie van de provincie Drenthe van toepassing is. 

Berenschot heeft opdracht gekregen dit onderzoek uit te voeren. Formele opdrachtgevers zijn de 

Programmaraad, vertegenwoordigd door haar voorzitter, en het college van GS Drenthe, 

vertegenwoordigd door de directeur-secretaris. 

1.2 Onderzoeksvragen 

De opdrachtgevers hebben een viertal onderzoeksvragen meegegeven. 

a) Rechtspositie 

De primaire vraag is hoe de rollen van het college van GS en die van het college van de NRK zich 

tot elkaar verhouden. Wie heeft welke bevoegdheid daar waar het de rechtspositie betreft en wie 

zou welke bevoegdheid moeten hebben, dit laatste mede in het licht van de gewenste 

onafhankelijkheid van de rekenkamer. Welke knelpunten zijn er en welke verbetermogelijkheden? 

Aanvullend: welke rol heeft de directeur-secretaris van de provincie Drenthe als directeur richting de 

medewerkers van de NRK en welke bevoegdheden heeft hij en zou hij moeten hebben? Welke 

knelpunten zijn er en welke verbetermogelijkheden? 

Aanvullend: welke rol heeft de directeur-secretaris van de provincie Drenthe richting het college van 

de NRK en vice versa; welke verplichtingen en bevoegdheden zijn er en zouden er moeten zijn? 

Welke knelpunten zijn er en welke verbetermogelijkheden? 

b) De relatie tussen het college van de NRK en de directeur 

Hoe verhouden de rollen en taken van het college van de NRK – in het bijzonder de voorzitter – en 

die van de directeur zich tot elkaar? In hoeverre is dit vertaald in een eenduidige besturingsfilosofie? 

Welke knelpunten zijn er en welke verbetermogelijkheden? 

c) De bestuurlijke verhoudingen 

De NRK is een gemeenschappelijk orgaan op grond van de Provinciewet. Wat is de betekenis van 

de keuze van dit model voor de bestuurlijke verhoudingen en in hoeverre doet dit model recht aan, 
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enerzijds het stakeholderschap van de drie Staten, vertegenwoordigd door de Programmaraad, en 

anderzijds aan de onafhankelijkheid van het college van de NRK? Onderzoek welke bevoegdheden 

en knelpunten er in de huidige situatie zijn en welke verbetermogelijkheden. 

d) Kaders en randvoorwaarden 

Beoordeel de bestaande formele kaders en documenten en onderzoek in hoeverre deze toereikend 

zijn in het licht van onderzoeksvragen a t/m c. Welke knelpunten zijn er en welke 

verbetermogelijkheden? Adviseer over een eventuele aanpassing van deze formele documenten, 

met aandacht voor alle bij de NRK direct betrokken partijen en voor de onderlinge relaties. 

1.3 Aanpak 

Voor het onderzoek heeft Berenschot gesprekken gevoerd met personen uit de verschillende 

gremia, te weten: 

 Provincie Drenthe: directeur-secretaris en senior adviseur arbeidsvoorwaarden en rechtspositie; 

 Programmaraad: voorzitter, secretaris en een afvaardiging van drie leden (van elke provincie 
één lid); 

 Noordelijke Rekenkamer: voorzitter, collegelid, directeur en voormalig collegelid. 

Voorts hebben wij vele documenten bestudeerd, aangeleverd door de verschillende betrokkenen. 

Tevens hebben wij van enkele andere provinciale rekenkamers de formele kaders bestudeerd. Op 

basis van de interviews en documentstudie hebben wij onze analyse, conclusie en advies voor 

vervolg opgesteld. Deze zijn opgetekend in een conceptrapport welke is besproken met de 

opdrachtgevers. Vervolgens is de definitieve rapportage overhandigd. 

Berenschot heeft als uitgangspunt gehanteerd dat een governancestructuur onafhankelijk dient te 

zijn van de personen die invulling geven aan de posities in deze structuur en de verhoudingen 

tussen deze personen. Gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben enkele onvolkomenheden in 

de governance blootgelegd. Voor deze onvolkomenheden doen wij een aantal voorstellen voor 

verbetering. 
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2. De NRK: een beknopte schets 

2.1 Bestuursmodel van de NRK 

In 2004 hebben de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe door middel van een 

gemeenschappelijke regeling de Noordelijke Rekenkamer (NRK) opgericht, op grond van de 

Provinciewet. De NRK is een onafhankelijk orgaan dat de doelmatigheid, doeltreffendheid en 

rechtmatigheid onderzoekt van het door de colleges van GS van de provincies Drenthe, Fryslân en 

Groningen gevoerde beleid. 

De NRK kent – net als bijna alle andere provinciale rekenkamers – een collegemodel. Het college 

van de NRK heeft drie leden (waaronder een voorzitter) welke zijn benoemd door de drie 

Provinciale Staten (PS). Leden worden voor een periode van zes jaar benoemd. Dit college is 

onafhankelijk en beslist over de onderwerpen die worden onderzocht en over de publicatie van de 

rapportages.  

De Programmaraad is de formele vertegenwoordiging van de drie Provinciale Staten bij de NRK. De 

Programmaraad draagt suggesties aan voor onderzoek, geeft de NRK gevraagd en ongevraagd 

advies over de uitvoering van diens taak en bevordert de gecoördineerde besluitvorming binnen de 

drie Staten. De Programmaraad bestaat uit negen afgevaardigden uit Provinciale Staten van de 

provincies Drenthe, Groningen en Fryslân. De Statengriffier van de provincie Drenthe is q.q. de 

secretaris van de Programmaraad. 

Het college van de NRK wordt ondersteund door een bureau. Binnen het bureau is een aantal 

personen  werkzaam. Het bureau wordt aangestuurd door een directeur die tevens secretaris (geen 

lid) is van het college. Omdat de NRK geen rechtspersoonlijkheid heeft, is bij de oprichting van de 

gemeenschappelijke regeling besloten dat directeur en medewerkers rechtspositioneel vallen onder 

de provincie Drenthe. Modelmatig ziet het bestuursmodel van de NRK er als volgt uit. 

 

figuur 1. Bestuursmodel NRK 
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2.2 Formele kaders 

Aan de NRK liggen enkele formele kaders ten grondslag. Het betreft: 

1. Provinciewet: De Provinciewet verplicht elke provincie tot het instellen van een rekenkamer of 

het organiseren van een rekenkamerfunctie. De wet geeft de kaders waarbinnen deze 

rekenkamer(functie) dient te worden ingevuld. 

2. Wet Gemeenschappelijke Regelingen: De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) heeft 

betrekking op samenwerking tussen overheden. De NRK is een gemeenschappelijk orgaan op 

grond van de WGR. 

3. Gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer c.a.: Eind 2004 is de 

gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer vastgesteld. Deze eerste versie van de 

gemeenschappelijke regeling gaat gepaard met een toelichting en visiedocument waarin de 

oprichting van de Noordelijke Rekenkamer nader wordt gemotiveerd en toegelicht. Deze 

documenten zijn opgenomen in de eindrapportage van de Stuurgroep Noordelijke Rekenkamer. 

Deze stuurgroep is ingesteld door de drie Provinciale Staten en bestond uit statenleden van elke 

provincie en werd geleid door de voorzitter van Provinciale Staten van de provincie Friesland. 

De rapportage van de stuurgroep is aan de drie Staten voorgelegd waarna de stuurgroep 

décharge is verleend. In 2013 is de regeling voor het eerst aangepast. De wijzigingen hadden 

met name betrekking op een toevoeging van een regeling voor de (her)benoeming van 

collegeleden en een uitbreiding van de taak van de Programaraad (adviserende rol richting 

rekenkamer en coördinerende taak tussen de drie Staten). In december 2015 is de 

gemeenschappelijke regeling wederom aangepast. Het betrof een technische aanpassing in 

verband met een wijziging in de WGR.  

4. Bevoegdhedenbesluiten Noordelijke Rekenkamer: In 2005, kort na de oprichting van de 

rekenkamer, hebben GS en de CdK van Drenthe enkele bevoegdheden toegekend aan het 

college van de NRK. Het college van de NRK heeft de directeur gevolmachtigd voor deze 

bevoegdheden. 

5. Dienstverleningsprotocol: In 2007 hebben de NRK en provincie Drenthe een 

dienstverleningsprotocol afgesloten. Provincie Drenthe verleent tegen betaling enkele 

ondersteunende diensten aan de NRK.  

6. Reglement van Orde Noordelijke Rekenkamer: Op 21 april 2005 heeft het college van de 

NRK een Reglement van Orde vastgesteld. Dit reglement gaat onder meer in op de werkwijze 

en procedures met betrekking tot vergaderingen, besluitvorming, waarneming, begroting, 

jaarrekening, jaarverslag en onderzoeksrapporten. 

7. Directiestatuut: In 2005 heeft de NRK een directiestatuut opgesteld, welke in 2007 is 

aangepast. Dit document beoogt het kader te geven waarbinnen de directeur zijn taken zo goed 

mogelijk kan vervullen en beoogt duidelijkheid te geven over de verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van de directeur mede in relatie tot het college van de NRK. 
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8. Organisatiebesluit provincie Drenthe: In dit document is opgenomen welke bevoegdheden 

(bijvoorbeeld voor het nemen van besluiten met betrekking tot personeel) GS aan welke 

functionarissen heeft gemandateerd. 
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3. Bevindingen, analyse en oplossingsrichtingen 

3.1 Inleiding 

Berenschot heeft vier onderzoeksvragen meegekregen. Onderstaand figuur laat zien dat 

onderzoeksvraag a t/m c steeds betrekking hebben op de verhoudingen tussen een deel van de 

betrokken actoren.  

 

figuur 2. Onderzoeksvragen in beeld 

Onderzoeksvraag d gaat over de gesignaleerde knelpunten en verbetermogelijkheden in 

bovengenoemde verhoudingen. In het vervolg van dit hoofdstuk beschrijven we per 

onderzoeksvraag de formele kaders en analyseren we de werking  in de praktijk. Vervolgens geven 

we enkele adviezen voor verbetering. 

3.2 Onderzoeksvraag a) rechtspositie 

Onderzoeksvraag a heeft betrekking op de rechtspositie van medewerkers die werken voor het 

bureau van de NRK. Zij werken voor de NRK en zijn hiervoor verantwoording schuldig aan de NRK 

zelf (materieel werkgever) maar zijn formeel in dienst bij de provincie Drenthe dat wil zeggen 

worden formeel in hun functie benoemd door GS van Drenthe (formeel werkgever). In de afgelopen 

jaren hebben zich diverse personele aangelegenheden voorgedaan. Bij deze casuïstiek is duidelijk 

geworden dat het college van de NRK en provincie Drenthe een verschillend beeld hebben van hun 

taken en bevoegdheden als materieel en formeel werkgever en hoe deze zich tot elkaar verhouden. 

We benoemen eerst wat de relevante formele kaders zijn, alvorens in te gaan op de 

aandachtspunten ten aanzien van de governance die de casuïstiek heeft blootgelegd.  
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3.2.1 Formele kaders 

Provinciewet: 

 Art. 79j lid 2: Op voordracht van de voorzitter of van het enige lid van de rekenkamer benoemen 

Gedeputeerde Staten zoveel ambtenaren van de rekenkamer als nodig zijn voor een goede 

uitoefening van haar werkzaamheden. 

 Art. 79j lid 3: De ambtenaren die werkzaamheden verrichten voor de rekenkamer, verrichten niet 

tevens werkzaamheden voor een ander orgaan van de provincie. 

 Art. 79j lid 4: De ambtenaren, die werkzaamheden verrichten voor de rekenkamer, zijn ter zake 

van die werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de rekenkamer. 

Memorie van toelichting, art. 79j: (…) “Op grond van het derde lid mag personeel dat voor de 

rekenkamer werkt, niet tevens voor het provinciebestuur werkzaam zijn. Hoewel het niet per 

definitie voor onmogelijk moet worden gehouden dat een ambtenaar in staat is zijn verschillende 

petten te scheiden, moet ook de schijn van belangenverstrengeling worden vermeden. Het 

vierde lid bepaalt dat het personeel van de rekenkamer uitsluitend aan de rekenkamer 

verantwoording schuldig is, ook al wordt het op grond van het tweede lid benoemd door 

gedeputeerde staten. Hoewel het het meest zuiver is dat de rekenkamer haar eigen personeel 

benoemt, is hier om redenen van praktische aard vanaf gezien.” 

 Uit artikel 79l volgt dat een Provinciale Staten met Provinciale Staten van één of meer andere 

provincies een gemeenschappelijke rekenkamer kunnen instellen. Een gemeenschappelijke 

rekenkamer is een gemeenschappelijk orgaan in de zin van artikel 8 tweede lid van de WGR. 

Een aantal artikelen uit de WGR dat van toepassing is op gemeenschappelijke organen zijn 

buiten toepassing verklaard in verband met de onafhankelijke positie van de rekenkamer. In dit 

verband is van belang dat art. 43 van de WGR niet van toepassing is voor een 

gemeenschappelijke rekenkamer. Als gevolg hiervan kunnen bevoegdheden van regeling en 

bestuur niet worden overgedragen van de deelnemende provincies aan het 

gemeenschappelijke orgaan. Uit art. 79m blijkt dat voor een gemeenschappelijke rekenkamer 

art. 79j lid 2 (zie boven) niet van overeenkomstige toepassing is voor een gemeenschappelijke 

rekenkamer. Art. 79o sub a: In de regeling waarbij de gemeenschappelijke rekenkamer wordt 

ingesteld, worden ten minste regels gesteld over de benoeming, op voordracht van de voorzitter 

(…) van de ambtenaren die nodig zijn voor een goede uitoefening van de werkzaamheden. 

Gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer 2015: 

 Art. 17 lid 3: De directeur en de overige ambtenaren van het bureau worden op voordracht van 

de voorzitter van de NRK benoemd, geschorst en ontslagen door Gedeputeerde Staten van 

Drenthe. 

 Art. 17 lid 4: De bezoldiging en rechtspositie van de directeur en de overige ambtenaren van het 

bureau vinden plaats overeenkomstig de rechtspositieregeling zoals deze is vastgesteld door of 

vanwege Provinciale Staten van Drenthe. 
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Toelichting op de eerste gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer (2004) 

 Over benoeming personeel staat onder meer: “Ook hier betreft het een uitvoerende taak van het 

desbetreffende college van GS, waarbij het de bedoeling is de voordracht van de voorzitter 

zonder meer te volgen. Ook in dit geval kunnen GS de bevoegdheid tot benoeming van de 

directeur en de overige ambtenaren mandateren aan het bestuur of de voorzitter. Tevens is 

ondermandaat mogelijk aan de directeur voor de benoeming van de overige ambtenaren van 

het bureau. Ook hier geldt dat bij geschillen het desbetreffende college van GS formeel partij is.” 

Ook het bijhorende visiedocument zegt hier iets over: “de belangrijkste criteria voor 

onafhankelijkheid van de rekenkamer zijn: (…) voldoende ambtelijke ondersteuning waarbij 

deze ambtenaren niet onder de ambtelijke hiërarchie van het college vallen (p.2)”. 

Dienstverleningsprotocol 

 De provincie Drenthe draagt zorg voor levering van de volgende diensten aan de NRK tegen 

betaling: automatisering, personeels- en salarisadministratie, financiële administratie, arbo-

dienstverlening en bedrijfsmaatschappelijk werk, advisering personeelszaken, juridisch advies 

en vorming en opleiding. 

Directiestatuut NRK 

 Taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van personeelsbeleid worden door het college van 

de NRK bij de directeur belegd. Ook beschrijft het directiestatuut enkele verantwoordelijkheden 

op dit terrein voor het college van de NRK zelf (zie onderzoeksvraag b voor nadere uitwerking).  

Bevoegdhedenbesluiten voor de Noordelijke Rekenkamer: 

 Bevoegdhedenbesluit Gedeputeerde Staten voor de Noordelijke Rekenkamer (Provinciaal blad 

Drenthe 2005 nummer 5). Met dit besluit verlenen Gedeputeerde Staten van Drenthe aan het 

bestuur van de NRK volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke handelingen en 

machtiging voor het verrichten van handelingen, niet zijnde een besluit of een privaatrechtelijke 

rechtshandeling. Het bestuur van de NRK besluit de directeur van de NRK te (vol)machtigen 

deze handelingen te verrichten (Provinciaal blad Drenthe 2005 nummer 31). 

 Bevoegdhedenbesluit Commissaris van de Koningin voor de Noordelijke Rekenkamer 

(Provinciaal blad Drenthe 2005 nummer 6). Met dit besluit verleent de Commissaris van de 

Koningin Drenthe aan de voorzitter van de Noordelijke rekenkamer opdracht voor de 

vertegenwoordiging van de provincie in en buiten rechte. De voorzitter van de NRK besluit de 

directeur van de NRK te (vol)machtigen deze taken en bevoegdheden uit te oefenen 

(Provinciaal blad Drenthe 2005 nummer 30).  

3.2.2 Analyse van de werking 

Zeggenschap en verantwoordelijkheid 

De Provinciewet stelt dat GS ambtenaren aanstelt op voordracht van de voorzitter van de 

rekenkamer. Uit de toelichting op de eerste gemeenschappelijke regeling blijkt dat GS de 

voordrachten van de voorzitter zonder meer dient te volgen. Ook staat in de Provinciewet dat 
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medewerkers niet werkzaam mogen zijn voor een ander bestuursorgaan bij de provincie en dat zij 

voor hun werkzaamheden alleen verantwoording hoeven af te leggen aan de NRK. De memorie van 

toelichting geeft aan dat het daarom het meest zuiver zou zijn als de rekenkamer zijn eigen 

personeel zou benoemen. Hier is volgens de memorie van toelichting enkel om praktische redenen 

van af gezien. Wat deze praktische redenen zijn wordt niet uitgewerkt. In antwoorden op vragen uit 

de Tweede Kamer wordt door de Minister gewezen op zaken als ondersteuning bij personeelszaken 

en computerondersteuning. Uit deze bepalingen volgt dat het uitgangspunt is dat de rekenkamer 

inhoudelijk verantwoordelijk is voor het functioneren van en het gezag heeft over zijn medewerkers. 

Het personeel van de rekenkamer is enkel formeel in dienst bij de provincie omdat de rekenkamer 

zelf geen medewerkers aan kan stellen. 

Dit uitgangspunt is te verklaren vanuit het principe van onafhankelijkheid. GS van provincie Drenthe 

is subject van onderzoek door de NRK. Deze onafhankelijkheid komt onder druk te staan wanneer 

GS zeggenschap zou hebben over (de beoordeling van) het functioneren van directeur en 

medewerkers van de NRK. Het is zodoende onwenselijk dat medewerkers bij een conflict met het 

college van de NRK kunnen escaleren naar provincie Drenthe. Dit suggereert een hiërarchische 

relatie tussen GS en het college van de NRK, hetgeen niet in lijn is met de onafhankelijke positie 

van de NRK. 

Ons is gebleken dat voor het college van de NRK op een aantal onderdelen de randvoorwaarden 

onvoldoende aanwezig zijn om de rol van (materieel) werkgever in te vullen. Zo heeft het college 

van de NRK geen  inzage in de personeelsdossiers van directeur en medewerkers van de NRK 

zoals die zijn opgeslagen bij de provincie Drenthe. Mede als gevolg van de automatisering van het 

systeem  worden verlofaanvragen en  onkostendeclaraties van de directeur NRK ingediend bij en 

geaccordeerd onder verantwoordelijkheid van de directeur-secretaris van de provincie Drenthe. De 

directeur NRK accordeert wel de onkostendeclaraties en verlofaanvragen van de medewerkers, 

maar kan niet rechtstreeks de personeelsdossiers inzien van zijn medewerkers zoals opgeslagen bij 

de provincie Drenthe. Bovendien zijn noch het college noch de directeur van de NRK formeel 

gemandateerd om beslissingen te nemen met betrekking tot personeel (bijv. aanstellen, beoordelen, 

berispen, ontslag, vaststellen functiebeschrijving en functiewaardering).1 Het college van de NRK 

heeft deze taken gedeeltelijk toebedeeld aan de directeur van de NRK (in het directiestatuut), 

zonder zelf over de bevoegdheid te beschikken.  

Hoewel het uitgangspunt is dat de NRK materieel het gezag heeft over zijn personeel, kan men niet 

voorbijgaan aan het feit dat ook GS van provincie Drenthe formeel partij is zoals in de toelichting op 

                                                      

1
 In artikel 15 van Organisatiebesluit Provincie Drenthe 2014 krijgt de directie een algemeen mandaat tot het 

nemen van beslissingen die GS onderscheidenlijk de CdK kunnen nemen. Ook concernmanagers en concern 

control krijgen dit mandaat, zij het met enkele beperkingen beschreven in artikel 16 (zoals het opleggen van 

disciplinaire straffen).  Het college dan wel de directeur van de NRK zijn in dit organisatiebesluit niet genoemd. 

Het college van de NRK heeft sinds 2005 wel een volmacht / machtiging voor het verrichten van 

privaatrechtelijke en feitelijke handelingen en vertegenwoordiging in en buiten rechte. Deze volmacht / 

machtiging hebben echter geen betrekking op het nemen van beslissingen ten aanzien van personeel.  
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de eerste gemeenschappelijke regeling van de NRK wordt gemeld. Door formeel partij te zijn, kan 

de zelfstandigheid van de rekenkamer in het geding komen of wordt in ieder geval de schijn gewekt 

dat de rekenkamer niet volledig onafhankelijk van het provinciale bestuursorgaan opereert.  

De directeur en medewerkers van de NRK zijn formeel als ambtenaar in dienst van de provincie 

Drenthe. Hiermee heeft GS een bepaalde verantwoordelijkheid. Hieruit volgt dat vanuit de optiek 

van de provincie niet van GS verwacht kan worden dat zij voordrachten van de voorzitter van het 

college van de NRK zonder meer overnemen wanneer zij bij een geschil zwaarwegende twijfel 

hebben of wanneer zij vermoeden dat een dergelijke beslissing onevenredig schade toebrengt aan 

de medewerkers die formeel onder hun hoede vallen. Dit brengt een motiveringsplicht voor de 

voorzitter van het college van de NRK met zich mee en de mogelijkheid van het college van GS om 

aanvullende informatie te verzamelen. Wil GS een voordracht overnemen, dan moet GS immers 

geïnformeerd zijn over de achtergrond en gevolgen van deze beslissing. Op dit moment zijn er geen 

afspraken tussen provincie en NRK over welke informatie uit welke bronnen hiervoor nodig is en op 

welke wijze voordrachten dienen te worden beargumenteerd. In de tweede plaats is er thans 

onduidelijkheid over de te volgen procedure wanneer GS zich – na goed geïnformeerd te zijn – niet 

kan vinden in de voordracht van de voorzitter van de NRK. 

Tot slot constateren wij dat op dit moment niet  is afgesproken wie verantwoordelijk is voor de 

kosten wanneer personele aangelegenheden leiden tot dusdanig hoge kosten dat deze niet door de 

NRK kunnen worden betaald zonder dat dit ten koste van het aantal uit te voeren onderzoeken gaat 

(bijvoorbeeld bij ontslag of vervanging van langdurig verzuim).  Is dit de verantwoordelijkheid van de 

NRK zelf, van de provincie Drenthe als formeel  werkgever of van de drie Provinciale Staten als 

deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling? 

Rechtspositie en personeelsbeleid 

De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat bezoldiging en rechtspositie van medewerkers van het 

bureau van de NRK plaatsvinden overeenkomstig de rechtspositieregeling van provincie Drenthe. In 

de huidige kaders is echter niet uitgewerkt wat wordt verstaan onder ‘de rechtspositieregeling’. 

Conform artikel 17 lid 4 van de Gemeenschappelijke regeling ligt het voor de hand dat medewerkers 

van de NRK vallen onder de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor provincies. Onduidelijk is 

of de NRK zich ook dient te conformeren aan het personeelsbeleid van de provincie Drenthe, of dat 

zij een eigen beleid voor haar medewerkers kan voeren. 

Provincie Drenthe gaat ervan uit dat hun personeelsbeleid van toepassing is op alle medewerkers 

die bij hen in dienst zijn – zo ook de medewerkers van de NRK. Nieuwe medewerkers van de NRK 

worden bij hun aanstelling verwezen naar het intranet van provincie Drenthe wanneer zij vragen 

hebben met betrekking tot personeel en organisatie.2 Het college van de NRK is van mening dat de 

NRK zijn eigen personeelsbeleid moet kunnen voeren. Wij hebben echter geen uitwerking 

aangetroffen wat dit beleid precies inhoudt. Provincie Drenthe heeft in de optiek van het college van 

                                                      

2
 Medewerkers van de NRK hebben op dit moment nog geen toegang tot dit intranet. We hebben begrepen dat 

de provincie er op dit moment aan werkt om dit technisch mogelijk te maken. 
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de NRK een ondersteunende rol bij de uitvoering van dit beleid. Het college van de NRK heeft de 

taken met betrekking tot personeel grotendeels belegd bij de directeur (omschreven in het 

directiestatuut). In een recente interne evaluatie van de NRK staat  dat de NRK met het 

personeelsbeleid aansluit bij de provincie Drenthe. Kortom, de kaders zijn onduidelijk en in de 

praktijk worden hier verschillende, soms tegenstrijdige, interpretaties aan gegeven.  

Dienstverleningsprotocol 

De NRK en provincie Drenthe hebben in 2007 een dienstverleningsprotocol vastgesteld, waarin is 

afgesproken dat de provincie tegen betaling bepaalde diensten ter ondersteuning levert aan de 

NRK. Een aantal van deze diensten heeft betrekking op de uitvoering van personeelsbeleid. 

Wanneer de provincie Drenthe optreedt in personeelszaken is niet altijd duidelijk of dit gebeurt in de 

rol van opdrachtnemer (voor de uitvoering van het protocol) of in de rol van formele werkgever. Het 

onderscheid is van belang; in de rol van opdrachtnemer heeft de provincie namelijk geen 

inhoudelijke zeggenschap en dient het de aanwijzingen van de NRK (als opdrachtgever) te volgen. 

De zeggenschap van de provincie in de formele werkgeversrol is in voorgaande paragrafen 

besproken. 

In de beleving van de NRK kunnen medewerkers niet altijd een beroep doen op de dienstverlening 

uit het protocol. Het gaat dan met name om artikel I 5 (advisering personeelszaken). Hierbij  is voor 

de NRK  niet  duidelijk of medewerkers ondersteuning kunnen vragen bij personeel en organisatie. 

En beroepen zij zich daarmee op het protocol of op hun rechtspositie als werknemer van Drenthe? 

In de ogen van de provincie zijn hier heldere afspraken over gemaakt en is er een 

personeelsconsulent voor alle medewerkers van de NRK beschikbaar. Tot slot constateren we dat 

het protocol sinds 2007 niet geëvalueerd dan wel geactualiseerd is. 

3.2.3 Oplossingsrichtingen 

Mandatering college NRK en rol GS 

Het college van de NRK dient te worden geëquipeerd om zijn werkgeversrol in te vullen. Ook is er 

veel onduidelijkheid over de te volgen procedure van het college van de NRK en GS bij een 

personeel geschil bij de NRK.  

De kern is de vraag welke bevoegdheden het college van de NRK krijgt voor het verrichten van 

handelingen betreffende personele aangelegenheden (zoals het vaststellen van beoordelingen, het 

accorderen van onkostendeclaraties en verlofuren en het besluiten tot ontslag). Op basis van de 

provinciewet en WGR stellen wij vast dat deze bevoegdheden niet kunnen worden gedelegeerd van 

de deelnemende provincies aan de NRK (zie formele kaders). Zij kunnen wel worden 

gemandateerd. Mandatering loopt dan rechtstreeks van GS naar het college van de NRK en dient 

volgens ons geen beperkingen te bevatten. Uit art. 79j Provinciewet volgt immers dat alleen het 

college van de NRK gezag heeft over zijn medewerkers. Het algemeen mandaat dat de directeur-

secretaris van de provincie Drenthe op dit moment heeft kan daarbij als voorbeeld dienen. Dit 

betekent dat het college van de NRK een algeheel mandaat ontvangt van GS om namens GS te 

besluiten binnen de wettelijke kaders.  
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Het college van de NRK kan een deel van deze bevoegdheden vervolgens naar eigen inzicht 

mandateren naar de directeur van de NRK. Wij stellen voor dat het college van de NRK alle 

bevoegdheden voor personele aangelegenheden niet de directeur betreffende mandateert met 

enkele beperkingen (zoals ontslag of berisping). 

Om de NRK deze rol te kunnen laten vervullen dienen enkele praktische zaken te worden geregeld.  

De provincie dient er zorg voor te dragen dat het college van de NRK over de faciliteiten beschikt 

om aan deze bevoegdheden invulling te kunnen geven (zoals toegang tot Youforce en Docbase). 

Zo kunnen het college en de directeur NRK rechtstreeks de personeelsdossiers inzien, zonder 

hiervoor toestemming te moeten vragen aan de provincie dan wel de betreffende medewerker.  

De volgende vraag is wat er dient te gebeuren als een medewerker het niet eens is over personele 

aangelegenheden met de directeur van de NRK of als de directeur het niet eens is met het college. 

Duidelijk is dat dan de provincie Drenthe, lees Gedeputeerde Staten in beeld komt in de rol van 

formeel werkgever. Op dit punt stellen wij vast dat er een tegenstrijdigheid is in de Provinciewet dat 

de rekenkamer verantwoordelijk is voor het personeel maar dat GS besluit. Aangezien dit wettelijk 

verankerd is kan zelfs een goed georganiseerde governance van de Noordelijke Rekenkamer deze 

tegenstrijdigheid niet volledig omzeilen.  

Het college van de NRK is als collegiaal bestuur de direct leidinggevende van de directeur (waarbij 

de voorzitter het aanspreekpunt is). Wanneer de directeur verschil van inzicht heeft met zijn 

leidinggevende (bijvoorbeeld over zijn beoordeling), adviseren wij dat hij (conform het 

personeelsbeleid van de provincie) bezwaar indient bij het College van GS. Deze vraagt advies aan 

de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden van Drenthe. Op 

basis van het advies van de bezwaarschriftencommissie neemt GS een beslissing op bezwaar. Wij 

adviseren dat GS het personeelsbeleid en de eventuele daarop geformuleerde uitzonderingen als 

toetsingskader hanteert (dus enkel een toetsing op procedures, niet op inhoud). Dit komt ook 

overeen met de rol van de provincie als formeel werkgever en niet materieel werkgever. Wij 

adviseren het college van GS alvorens tot een besluit te komen advies te vragen aan de 

Programmaraad. Zo wordt een verbinding gelegd met de staten van de drie provincies waardoor de 

NRK is ingesteld. Ook is het een extra check and balance om de onafhankelijkheid van de NRK ten 

opzichte van GS Drenthe te bewaken. 

Indien gewenst kan de directeur daarna beroep aantekenen bij de bestuursrechter. Daarbij 

adviseren wij dat de voorzitter van de NRK het mandaat krijgt de provincie Drenthe te 

vertegenwoordigen in het proces. Deze werkwijze wordt vastgelegd in de gemeenschappelijke 

regeling en komt overeen met de procedure zoals deze bij andere provinciale rekenkamers is 

vastgelegd.  

Wanneer bovenstaande procedure ook gevolgd wordt voor medewerkers (niet zijnde de directeur) 

van de NRK, dan heeft het college van de NRK niet de gelegenheid om formeel een standpunt in te 

nemen wanneer het bevoegdheden betreft die gemandateerd zijn naar de directeur. Medewerkers 

dienen zich dan immers direct te richten op het college van GS. Gezien de eindverantwoordelijkheid 

die het college van de NRK draagt voor haar medewerkers achten we dit onwenselijk. Daarom 

adviseren wij als uitzondering voor medewerkers van de NRK (niet zijnde de directeur) een stap 
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toe te voegen. Wij stellen in dit geval (bijvoorbeeld bij beoordeling) de volgende procedure voor. De 

concept  beoordeling wordt vastgesteld door de directeur (als direct leidinggevende van de 

medewerker). Indien de medewerker hier niet mee eens is, wordt de formele vaststelling op een 

hoger niveau getild ic. het college van de NRK. Hij dient hiervoor een zienswijze in bij het college 

van de NRK. Mede op basis hiervan en na het horen van de medewerker en de directeur stelt het 

college de beoordeling vast. Wanneer de medewerker het niet eens is met de beslissing van het 

college van de NRK, kan hij in bezwaar bij GS en beroep bij de rechter volgens de hierboven 

beschreven procedure. 

Onderstaand figuur toont de beschreven procedure in een stroomschema voor een medewerker van 

de NRK, wanneer hij het niet eens is met zijn beoordeling. Daarbij spreekt voor zich dat de 

medewerker op verschillende momenten er voor kan kiezen de procedure niet verder voort te 

zetten. 

 

figuur 3. Stroomschema bij bezwaar en beroep over beoordeling van medewerker NRK 

Financiële gevolgen personele aangelegenheden 

Wij adviseren in de gemeenschappelijke regeling vast te leggen dat de NRK de financiële gevolgen 

draagt van eventuele kosten die voortkomen uit personele aangelegenheden (bijvoorbeeld ontslag 

of vervanging bij langdurig verzuim). Wanneer de NRK hierdoor haar begroting overschrijdt en/of 

meer budget nodig heeft, betekent dit dat de NRK in contact dient de treden met de financiers ic. de 

provincies. Daarom dient de NRK zich te richten tot de Programmaraad. De Programmaraad dient 

immers gelijke besluitvorming tussen Provinciale Staten te coördineren. Wij benadrukken dat 

Provinciale Staten en de Programmaraad geen rol of zeggenschap hebben in het werkgeverschap 

van de medewerkers. Echter, wanneer een besluit over personele aangelegenheden met 

aanzienlijke financiële gevolgen gepaard gaat is politieke steun vanuit de Staten onontbeerlijk en 

dus van belang voor de NRK. 
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Personeelsbeleid 

Wij stellen voor dat de NRK samen met de provincie Drenthe een Nota Personeelsbeleid NRK 

opstelt. Er dient namelijk duidelijkheid te komen over wat het betekent dat ‘de rechtspositieregeling’ 

van Drenthe op medewerkers van de NRK van toepassing is. Dit vraagt om een heldere definitie en 

afspraken tussen de NRK en de provincie, vastgelegd in formele kaders.  

Ons is gebleken dat de term ‘een eigen personeelsbeleid voeren’ verwarring oproept. Zeggenschap 

over medewerkers wordt verward met de ‘spelregels’ (het beleid) waarbinnen deze zeggenschap 

wordt uitgevoerd. Wij adviseren om het volledige personeelsbeleid van Drenthe toe te passen op de 

medewerkers van NRK, en waar nodig enige specificaties toevoegen voor de NRK (maatwerk). Dit 

betekent dat de NRK de zeggenschap heeft, maar zich daarbij houdt aan de procedures (de 

spelregels) die voor medewerkers van de provincie Drenthe worden toegepast (bijvoorbeeld de 

inrichting van de gesprekkencyclus en aansluiting bij het functiegebouw). Belangrijk is dan ook dat 

college en directeur van de NRK goed geïnformeerd zijn over (wijzigingen in) dit personeelsbeleid. 

Gezien de unieke organisatievorm en positie van de NRK, kan het voorkomen dat de toepassing 

van sommige regelingen uit het personeelsbeleid van de provincie Drenthe tot onwenselijke 

situaties leidt of vragen oproept. Voorbeelden zijn de hierboven beschreven bezwaarprocedure voor 

medewerkers van de NRK, de vraag of vacatures bij de NRK interne vacatures voor 

provinciemedewerkers zijn of niet en de verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden indien er 

gebruik wordt gemaakt van de klokkenluidersregeling. In de op te stellen nota personeelsbeleid 

NRK adviseren wij op te nemen hoe de NRK het personeelsbeleid van provincie Drenthe toepast en 

wat eventuele uitzonderingen zijn. De uitzonderingen dienen zo beperkt mogelijk te blijven. Wij 

benadrukken dat de nota personeelsbeleid geen beschrijving van een eigen beleid betreft, maar 

een toelichting hoe het beleid van de provincie wordt toegepast bij de NRK. De nota moet voor de 

NRK, de provincie Drenthe en ook voor de medewerkers zelf duidelijkheid geven. 

Dienstverleningsprotocol 

Wij adviseren dat de provincie Drenthe steeds duidelijk communiceert wat de grondslag voor haar 

handelen is, wanneer zij acteert op het gebied van personeelsaangelegenheden: betreft het een 

actie in het kader van het dienstverleningsprotocol of een actie van de provincie Drenthe als formeel 

werkgever. In onze optiek is het noodzakelijk het huidige protocol te evalueren en waar nodig te 

herzien. Het nieuwe protocol wordt vervolgens vastgesteld door college van de NRK en college van 

GS. In het nieuwe protocol moet in ieder geval duidelijk worden welk beroep medewerkers van de 

NRK kunnen doen op het gebied van personeelszaken en hoe dit zich verhoudt tot het protocol, dan 

wel hun formele dienstverband bij de provincie. 

3.3 Onderzoeksvraag b) verhouding college NRK - directeur 

In deze paragraaf gaan wij in op de relatie tussen het college en de directeur van de NRK. Uit de 

praktijk blijkt dat college en directeur een verschillend beeld hebben van taken en bevoegdheden en 

hoe deze zich tot elkaar verhouden. Zij hebben geen gedeeld beeld wat de formele kaders 

impliceren voor hun dagelijkse handelwijze. Wij gaan eerst in op de relevante formele kaders, 

waarna we de werking van deze kaders in de praktijk analyseren. 
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3.3.1 Formele kaders 

Provinciewet 

 Art. 79j lid 4: De ambtenaren, die werkzaamheden verrichten voor de rekenkamer, zijn ter zake 

van die werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de rekenkamer. 

Gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer 2015: 

 Art. 17 lid 1: Het bureau ondersteunt het college in de uitoefening van zijn werkzaamheden. 

 Art. 17 lid 2: Aan het hoofd van het bureau staat een directeur, tevens secretaris van het 

college.  

 Art. 17 lid 3: Directeur en overige ambtenaren van het bureau worden op voordracht van de 

voorzitter benoemd, geschorst en ontslagen door GS van Drenthe.  

Bevoegdhedenbesluiten voor de Noordelijke Rekenkamer: 

Begin 2005 heeft het college van de NRK besloten de directeur te machtigen privaatrechtelijke 

rechtshandelingen en feitelijke handelingen te verrichten ter uitvoering van aan de NRK opgedragen 

taken en bevoegdheden en binnen de grenzen van de vastgestelde begroting. Tevens is de 

directeur gemachtigd de NRK in en buiten rechte te vertegenwoordigen. (Provinciaal blad 2005 

nummer 30 en 31). 

Reglement van Orde NRK 

 Art. 4 lid 4: De secretaris woont de vergadering bij en stelt een verslag van de vergadering op. 

 Art. 6 lid 2. De NRK kan de voorzitter, een lid of de secretaris volmachtigen tot het nemen van 

bepaalde besluiten. 

 Voorzitter en secretaris zijn belast met het opstellen van de vergaderagenda, het opstellen van 

de ontwerpbegroting, het opstellen van de ontwerpjaarrekening en het opstellen van het 

ontwerpjaarverslag (na raadpleging van de leden) (art. 5, 9, 11 en 12). 

Directiestatuut NRK 

 De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek. 

 Het college beslist op voordracht van de directeur over de onderzoeksprogrammering. 

 De directeur zorgt voor een goede formatie van het bureau (werving en selectie, HRM beleid, 

start, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken). 

 De directeur zorgt voor een prettige, veilige en goede werkomgeving (arbeidsomstandigheden, 

automatisering, werkplek). 

 De directeur zorgt voor een goede, beheersmatige en facilitaire ondersteuning (financieel 

beheer, onderhoudscontracten, afspraken met leveranciers). 

 De directeur zorgt voor de invulling en uitvoering van het integriteitsbeleid. 
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 De directeur zorgt elke bestuursvergadering voor een lijst waarin puntsgewijs alle zaken zijn 

opgenomen die onder volmacht van de directeur vallen en in de tussenliggende periode zijn 

voorgekomen. Onderliggende stukken (contracten, schriftelijke afspraken, etc.) zijn ter 

vergadering aanwezig. 

 Een collegelid is altijd betrokken bij een besluit tot aanstelling; de voorzitter krijgt een kopie van 

het besluit en de afspraken over de arbeidsvoorwaarden. 

 De voorzitter krijgt een afschrift van het verslag van functioneringsgesprekken; de voorzitter is 

aanwezig bij de beoordelingsgesprekken die de directeur voert en de voorzitter treedt op als 

tweede beoordelaar. 

 De directeur verzorgt eens in de drie maanden een financieel overzicht voor het college waaruit 

blijkt wat de stand van zaken is en welke verplichtingen er zijn aangegaan. 

 Van zaken met externe werking (zoals bijvoorbeeld logo/ huisstijl, maar ook bijvoorbeeld externe 

contacten van de directeur) doet de directeur altijd eerst een voorstel aan het bestuur. 

 Er zijn in het statuut enkele afspraken vastgelegd over handelings- en beslissingsbevoegdheid 

bij langdurige afwezigheid van de directeur inzake het aangaan van verplichtingen met 

financiële consequenties, tekenen van betaalopdrachten, bestuurlijke en/of media aandacht, 

calamiteiten aan het netwerk en geautomatiseerde systeem en problemen/zaken rondom een 

onderzoek.  

3.3.2 Analyse van de werking 

De afspraken over de taakverdeling tussen directeur en college zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het 

Reglement van Orde en het directiestatuut. Op basis van de gevoerde gesprekken en bestudeerde 

documenten vinden wij de afspraken over college en directeur in het reglement van orde duidelijk 

en werkbaar. Dit geldt ook voor die onderdelen van het directiestatuut die gaan over de 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderzoek, de onderzoeksprogrammering, het 

integriteitsbeleid en de handelings- en beslissingsbevoegdheid bij langdurige afwezigheid van de 

directeur. Eventuele problemen in de praktische uitvoering van deze afspraken wijzen niet op 

onduidelijkheid of onwerkbaarheid van de governance. 

Op basis van de interviews, documenten en onze eigen analyse constateren we dat het 

directiestatuut op een aantal punten onduidelijk is en in een enkel geval moeilijk uitvoerbaar. Bij een 

aantal taakomschrijvingen is niet duidelijk wat precies het mandaat is van de directeur. Zo dient de 

directeur eens in de drie maanden een financieel overzicht voor het college te verzorgen waaruit 

blijkt wat de stand van zaken is en welke verplichtingen er zijn aangegaan. Er is echter in het 

directiestatuut niets afgesproken tot welk bedrag de directeur het mandaat heeft voor het doen van 

uitgaven zonder toestemming van het college, dan wel andersom; vanaf welke grensbedrag het 

college toestemming dient te geven voor deze uitgaven. Wij vinden, mede in dit verband, in het 

statuut onduidelijk wat verstaan dient te worden onder de lijst van alle zaken die onder volmacht 

van de directeur vallen, die elke vergadering moet worden verzorgd. Het lijkt ons tevens weinig 

efficiënt. In dit verband is in de praktijk ook onduidelijk gebleken welke handelingsvrijheid de 

directeur heeft bij de inhuur van externe bureaus en externe krachten (detachering, 
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uitzendkrachten) ten opzichte van de collegeleden. Ook is onduidelijk wanneer wel en wanneer niet 

meerdere offertes dienen te worden aangevraagd. 

Verder staat in het directiestatuut dat er een protocol is met provincie Drenthe, maar er is niet 

aangegeven wie (college of directeur) toeziet op de uitvoering van deze overeenkomst.  

In het directiestatuut staat dat de directeur altijd eerst een voorstel moet doen aan het bestuur voor 

‘zaken met externe werking’ (zoals bijvoorbeeld logo/ huisstijl, maar ook bijvoorbeeld externe 

contacten van de directeur). In de praktijk blijkt dat onduidelijk is wat onder ‘zaken met externe 

werking’ wordt verstaan. Het voorbeeld dat voor externe contacten de directeur altijd eerst een 

voorstel doet aan het college, is in de praktijk niet realistisch en onwerkbaar. De directeur 

onderhoudt immers vanuit zijn rol zeer veel externe contacten. 

Wat betreft de personeelsverantwoordelijkheid ligt in het directiestatuut de verantwoordelijkheid bij 

de directeur. De directeur voert de start-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. In het statuut 

is echter ook vastgelegd dat de voorzitter aanwezig is bij beoordelingsgesprekken en optreedt als 

tweede beoordelaar. Dit vinden wij verwarrend en onnodig en het is een ongebruikelijke gang van 

zaken. In onze ogen is de directeur de direct leidinggevende van de medewerkers. Ook hoeft de 

voorzitter volgens ons niet standaard de afschriften van de functioneringsgesprekken te ontvangen.  

Tot slot vinden wij de terminologie dat altijd een collegelid betrokken is bij een voorgenomen 

aanstelling van nieuwe medewerkers onduidelijk. Nader gespecificeerd dient volgens ons te worden 

wat hierbij de verantwoordelijkheid is van het college en van de directeur.  

3.3.3 Oplossingsrichtingen  

Allereerst benadrukken wij dat het college van de NRK verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen 

van de rekenkamer. Het bureau is er ter ondersteuning van het college. Het is dan ook aan het 

college hoe deze ondersteuning wordt vormgegeven en hierover afspraken te maken met de 

directeur van het bureau. Deze afspraken worden vastgelegd in een directiestatuut. 

Wij adviseren dat het toekomstige college van de NRK in samenspraak met de directeur een nieuw 

directiestatuut opstelt. In algemene zin adviseren wij dit statuut te laten bestaan uit duidelijke 

artikelen waaruit blijkt wie waarvoor verantwoordelijk is. Een aantal punten waarop verduidelijking 

nodig is, hoort niet thuis in het directiestatuut maar in de op te stellen nota personeelsbeleid NRK 

(zie vorige paragraaf). Aandachtspunten zijn:  

 Wij adviseren in het directiestatuut te benoemen dat de directeur verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van personeelszaken betreffende de medewerkers van het bureau. Het mandaat voor 

beslissingen ten aanzien van personele aangelegenheden (zoals vaststellen beoordelingen, 

goedkeuren verlof, goedkeuren declaraties) ligt zo veel als mogelijk bij de directeur (zie 

onderzoeksvraag a). Over zaken waarvoor de directeur niet gemandateerd is (bijvoorbeeld 

ontslag of berisping) en voor aangelegenheden die zijn persoon betreffen, wordt door het 

college besloten (collegiaal bestuur). Dit gebeurt op voordracht van de directeur (als het 

medewerkers betreft) of op voordracht van de voorzitter (als het de directeur betreft). De 

voorzitter van het college is het eerste aanspreekpunt voor de directeur aangaande 

personeelszaken.  



 

 

 

 

 
 

54742  

 

18 

 Conform bovenstaande werkwijze is het proces bij een nieuwe vacature als volgt. Voordat 

iemand geworven wordt, stelt het college op voorstel van de directeur de specificaties en 

functieomschrijving vast, inclusief de inschaling. Daarbij wordt het personeelsbeleid van 

provincie Drenthe (functiegebouw en functieschalen) gevolgd. De directeur draagt vervolgens 

zorg voor de werving- en selectieprocedure. De aanstelling van een nieuwe medewerker wordt 

vastgesteld door het college op voordracht van de directeur. Dit dient in het nieuwe 

directiestatuut te worden opgenomen. De aanstelling is een besluit dat wordt genomen in 

mandaat namens GS op grond van het algemeen mandaat dat is toegekend aan het college van 

de NRK. 

 Als duidelijk is wie wiens leidinggevende is, kan verder het personeelsbeleid van Drenthe 

worden toegepast ten aanzien van het voeren van beoordelingsgesprekken, goedkeuren van 

declaraties, etc. Wij adviseren in het statuut op te nemen dat het college (vertegenwoordigd 

door de voorzitter) de direct leidinggevende van de directeur is en dat het college daarmee de 

rol vervult zoals beschreven in het personeelsbeleid (zie vorige onderzoeksvraag). De directeur 

is de direct leidinggevende van de medewerkers. Hieruit volgt dat de voorzitter niet aanwezig is 

bij beoordelingsgesprekken en geen tweede beoordelaar is. Deze procedures hoeven verder 

niet te worden toegelicht in het directiestatuut, maar in de nota personeelsbeleid NRK. 

 De voorzitter hoeft tevens geen afschriften te ontvangen van de start-, functionerings- en 

beoordelingsgesprekken van alle medewerkers, maar dient deze wel te allen tijde in te kunnen 

zien. Dit dient te worden geregeld in het directiestatuut.  

 In de nota personeelsbeleid NRK dient te worden opgenomen dat de directeur één keer per jaar 

met het college het functioneren van alle medewerkers bespreekt op basis van de 

conceptbeoordelingen  mede in relatie tot de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Op 

deze wijze ontstaat er een vier ogen principe bij beoordeling.  

 Het ligt voor de hand dat de directeur van de NRK toeziet op de uitvoering van het 

dienstverleningsprotocol met de provincie Drenthe, daar het diensten betreft die onder zijn 

verantwoordelijkheid vallen (facilitaire ondersteuning, P&O, ICT etc.). De overeenkomst is 

anders dan overige leverancierscontracten, aangezien het een overeenkomst met een provincie 

betreft die tevens subject van onderzoek is. Om die reden adviseren wij dat het college van de 

NRK op voordracht van de directeur (wijzigingen in) het dienstverleningsprotocol vaststelt. Wij 

adviseren dit vast te leggen in het directiestatuut. De directeur vertegenwoordigt de NRK in 

gesprekken met de provincie over uitvoering, evaluatie en wijziging van het 

dienstverleningsprotocol. Enkel bij noodzakelijkheid wordt geëscaleerd naar bestuurlijk niveau 

(college NRK en college van GS). 

 In het directiestatuut dient te worden verduidelijkt wat wordt verstaan onder ‘ zaken met externe 

werking’ waarvoor de directeur een voorstel naar het college moet doen en bij welke zaken 

volstaan kan worden met melding achteraf. Van de rest is er geen meldingsplicht. Voor de 

werkbaarheid adviseren we de onderwerpen met meldingsplicht (vooraf dan wel achteraf) zo 

beperkt mogelijk te houden. De directeur is uiteraard wel altijd verantwoording schuldig aan het 

college voor zijn handelwijze. 
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 De lijst van alle zaken die onder volmacht van de directeur vallen en die voor elke vergadering 

wordt verzorgd, dient op hoofdlijnen en op zo beperkt mogelijk gebieden nader gespecificeerd te 

worden. 

 Het is niet duidelijk tot welk bedrag de directeur het mandaat heeft voor het doen van uitgaven 

met of zonder toestemming van het college. Voorstel is een grensbedrag aan te geven in het 

directiestatuut. In aanvulling op bovenstaand punt adviseren wij dat de NRK een inkoop- en 

aanbestedingsbeleid vaststelt, met name met betrekking tot externe inhuur. Wij hebben 

begrepen dat de NRK een notitie heeft met betrekking tot dit onderwerp, maar dat de formele 

status hiervan onduidelijk is. Door formeel beleid vast te stellen kan de directeur mogelijk voor 

een groter bedrag mandaat krijgen, wat de efficiëntie ten goede komt. 

 

3.4 Onderzoeksvraag c) bestuurlijke verhoudingen 

In deze paragraaf gaan wij in op de bestuurlijke verhoudingen tussen de drie Staten en de NRK. 

Hiervoor is een belangrijke rol weggelegd voor de Programmaraad. Op dit moment is nog veel 

ruimte voor interpretatie dan wel onduidelijkheid bij de rol van de Programmaraad, hun mandaat, 

wie zij vertegenwoordigen en welk handelingsperspectief zij hebben. We beschrijven de relevante 

formele kaders en de werking in de praktijk met betrekking tot de bestuurlijke verhoudingen. 

3.4.1 Formele kaders 

Provinciewet: 

 Art. 79a: Provinciale Staten kunnen een rekenkamer instellen. 

 Provinciale Staten (her)benoemen de leden en de voorzitter. Voorafgaand aan benoemingen 

plegen Provinciale Staten overleg met de rekenkamer (art. 79c lid 2,3,4 en 5). 

 In artikel 79c lid 6 en 7 zijn limitatieve gronden voor ontslag opgenomen. Zo wordt een lid van 

de rekenkamer door Provinciale Staten ontslagen indien hij naar het oordeel van Provinciale 

Staten ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.  

 Artikel 79 d geeft provinciale staten de mogelijkheid een lid van de rekenkamer op non actief te 

stellen.  

 Op basis van artikel 79
 
e dienen de rekenkamerleden openbaar te maken welke andere functies 

zij bekleden.  

 In artikel 79i staat dat de rekenkamer een reglement van orde voor haar werkzaamheden en 

vergaderingen vaststelt en deze ter kennisneming stuurt naar Provinciale Staten. 

 Art. 79j lid 1: Provinciale Staten stellen, na overleg met de rekenkamer, de rekenkamer de 

nodige middelen ter beschikking voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden.  

 Art, 175 lid 1: a) De commissaris [van de Koning] ziet toe op een tijdige voorbereiding, 

vaststelling en uitvoering van het provinciaal beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten, 

alsmede op een goede afstemming tussen degenen die bij de voorbereiding, vaststelling en 
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uitvoering zijn betrokken; b) een goede samenwerking van de provincie met andere provincies 

en andere overheden.  

 Art. 175 lid 3: De commissaris bevordert overigens een goede behartiging van de provinciale 

aangelegenheden. 

Gemeenschappelijke regeling 2015: 

 Art. 3 lid 1: Door de deelnemende provincies wordt een gemeenschappelijk orgaan als bedoeld 

in artikel 40, juncto artikel 8, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke Regelingen ingesteld. 

 Art. 7 lid 1: In geval van een vacature in de NRK wordt op voordracht van de Programmaraad 

door Provinciale Staten van de deelnemende provincies een selectiecommissie ingesteld.  

 Uit artikel 7 lid 2 blijkt dat de selectiecommissie een nieuw lid voordraagt aan Provinciale Staten. 

 Art. 8 lid 1: De voorzitter en de overige leden van de Noordelijke Rekenkamer worden bij 

gelijkluidend besluit van Provinciale Staten van de deelnemende provincies benoemd voor een 

periode van 6 jaar. Na afloop van de termijn van 6 jaar kunnen Provinciale Staten de voorzitter 

en de leden eenmaal herbenoemen. 

 Art. 8 lid 2: Voorafgaand aan een herbenoeming kan de Programmaraad, overeenkomstig 

artikel 79c vijfde lid van de Provinciewet, namens Provinciale Staten overleg plegen met de 

leden van de NRK. 

 Art. 16: Gedeputeerde Staten van de deelnemende provincies dragen er zorg voor dat aan de 

NRK en haar voorzitter de bevoegdheid wordt verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke 

rechtshandelingen en feitelijke handelingen ter uitvoering van de aan de NRK opgedragen taak. 

 Art. 21: Er is een programmaraad van de Noordelijke Rekenkamer, bestaande uit 9 leden. 

Provinciale Staten van de deelnemende provincies benoemen ieder uit hun midden 3 leden. De 

Programmaraad benoemt uit zijn midden de voorzitter. 

 Uit artikel 22 volgt dat de Programmaraad drie taken heeft: suggesties aandragen voor te 

verrichten onderzoeken, het gevraagd en ongevraagd adviseren en het bevorderen van 

gecoördineerde besluitvorming PS over NRK. De tweede en derde taak zijn later aan de 

gemeenschappelijke regeling toegevoegd.  

 Art. 23: Het secretariaat van de Programmaraad berust bij de griffie van de provincie Drenthe. 

 Uit artikel 25 blijkt dat de NRK het jaarverslag vaststelt en een afschrift zendt aan de 

Programmaraad en de Provinciale en Gedeputeerde Staten van elke provincie. 

 Uit artikel 26 en 28 volgt dat de NRK de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting en 

de voorlopige jaarrekening vaststelt en deze stuurt naar de drie Provinciale Staten. Daarna stelt 

NRK de begroting en jaarrekening vast met in achtneming van de WGR. 

 Art. 27: De kosten van het gemeenschappelijk orgaan worden door de deelnemende provincies 

voor gelijke delen gedragen. 
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Reglement van orde NRK 2005: 

 Art. 3: De leden van de NRK maken openbaar welke andere functies zij vervullen. 

Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging van een opgave van de functies op het 

provinciehuis. 

 Uit artikel 9 volgt dat de ontwerpbegroting jaarlijks voorlopig wordt vastgesteld in het college en 

wordt toegezonden naar de drie Provinciale Staten. Daarna wordt de begroting vastgesteld met 

inachtneming van de commentaren van de drie Staten. 

 Uit artikel 11 en 12 volgt dat de jaarrekening en jaarverslag door het college worden vastgesteld 

en naar Provinciale Staten en het ministerie van BZK worden gestuurd (rekening) dan wel naar 

Provinciale en Gedeputeerde Staten.  

3.4.2 Analyse van de werking 

Bij de bestuurlijke verhoudingen tussen PS van de deelnemende provincies en de NRK speelt de 

Programmaraad een belangrijke rol. Op basis van de gesprekken die wij hebben gevoerd en een 

analyse van de wet- en regelgeving en aanpalende documenten, stellen wij vast dat de verdeling 

van verantwoordelijkheden tussen de drie Staten, Programmaraad en NRK niet altijd even duidelijk 

is. Voorop staat dat er, naast enkele artikelen in de gemeenschappelijke regeling, niets is 

vastgelegd over de werkwijze van de Programmaraad. Wij menen daarom dat een Reglement van 

Orde voor de Programmaraad noodzakelijk is. Het gebrek aan uitwerking en de ruimte voor 

interpretatie leidt er toe dat Programmaraadsleden worstelen met hun rol en verantwoordelijkheid. 

Vraagpunten zijn: 

 Hebben de leden van de Programmaraad wel of geen beslisbevoegdheid namens PS, en zo ja; 

waarover gaan zij? 

 In hoeverre kan de Programmaraad initiatieven nemen die geld kosten (bijvoorbeeld opdracht 

geven tot een externe evaluatie) terwijl de raad zelf geen budget heeft? 

 Namens wie zitten de leden in de Programmaraad en wie vertegenwoordigen zij (de hele Staten 

van hun provincie, de eigen fractie of op persoonlijke titel)? 

 Wat kunnen of moeten leden van de Programmaraad terugkoppelen en aan wie (de hele Staten, 

een commissie, het presidium, de eigen fractie(voorzitter), of niemand)? In het verlengde 

daarvan: in hoeverre is hetgeen in de Programmaraad wordt besproken openbaar? 

 Het college van de NRK is de enige informatiebron van de Programmaraad. Kan de 

programmaraad ook (apart) met de directeur of de medewerkers praten? En is dit wenselijk? 

Hoe verhoudt de rol van de Programmaraad zich ten opzichte van deze medewerkers? 

Dat de rol en verantwoordelijkheid van de Programmaraad ingewikkeld is wat betreft het 

coördineren van de besluitvorming van PS blijkt uit het volgende fictieve voorbeeld. Stel dat een 

provincie wil bezuinigen op het budget van de NRK. Dit dient in de Programmaraad besproken te 

worden (volgend uit hun taak voor gecoördineerde besluitvorming). Welk standpunt moet een 

Programmaraadslid innemen als de politieke partij van een Programmaraadslid niet wil bezuinigen 
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op de NRK maar de meerderheid van zijn Staten wel? En wat valt er te coördineren als één 

provincie wel en twee niet willen bezuinigen?  

De werkzaamheden inzake het selecteren van nieuwe college leden verloopt hoewel er niet veel 

over is vastgelegd in de praktijk goed. In de gemeenschappelijke regeling is wel opgenomen dat de 

Programmaraad een selectiecommissie instelt, maar is niet gespecificeerd wie hier zitting in neemt. 

In ieder geval is de praktijk ontstaan dat de programmaraad uit haar midden de leden van de 

selectiecommissie benoemt met als voorzitter de voorzitter van de Programmaraad en vervolgens 

van elke provincie een Programmaraadslid. De secretaris van de Programmaraad is q.q. secretaris 

van de selectiecommissie. 

De huidige formele kaders zeggen weinig tot niets over de rol van het college en/of directeur van de 

NRK bij de selectie van nieuwe collegeleden.  De provinciewet en de gemeenschappelijke regeling 

schrijven voor dat hierover overleg dient te zijn met leden van de rekenkamer, maar de vorm 

hiervan is niet nader gespecificeerd. Over de rol van de directeur staat in de formele kaders niets 

beschreven. Bij het vervullen van de huidige vacatures zijn de leden van de NRK en de directeur 

van de NRK beiden adviseur en dat lijkt ons het meest zuiver. 

Ook het begrotingsproces verloopt in het algemeen conform de formele kaders, maar de invulling 

van de coördinerende taak van de Programmaraad is in deze niet in detail beschreven. Door de 

jaren heeft zich de praktijk ontwikkeld dat de NRK de jaarstukken eerst naar de Programmaraad 

stuurt en met hen bespreekt. Vervolgens worden de jaarstukken voorzien van een advies van de 

Programmaraad doorgestuurd naar alle Provinciale Staten. Het risico dat dergelijke werkwijzen 

geen formele basis hebben, is dat iedere vier jaar een nieuwe Programmaraad zijn rol opnieuw gaat 

uitvinden.  

Vervolgens valt ons in het algemeen op dat de rolinvulling van de Programmaraadsleden naar de 

eigen Staten wisselend is. Sommigen zijn hier bijvoorbeeld pro-actiever in dan anderen. Er is geen 

gedeeld normbesef hoe dit ingevuld dient te worden, wat wel kan en wat niet kan en wat in ieder 

geval moet gebeuren.  

De NRK is een instrument van de drie Provinciale Staten waarvoor de Staten geld beschikbaar 

stellen. Hoewel de NRK conform de formele kaders onafhankelijk opereert, mogen de drie Staten 

volgens ons wel iets vinden van het functioneren van de NRK in algemene zin. De centrale vraag is: 

”krijgen wij waar voor ons geld?” Een gesprek over hoe het gaat, vindt af en toe wel plaats: soms in 

de Programmaraad, soms in het presidium van een provincie en soms in een gesprek tussen de 

collegevoorzitter van de NRK en de Commissaris van de Koning. In de formele kaders staat daar 

niets over vermeld. Ook periodieke (externe) evaluatie is niet opgenomen in de formele kaders. Wij 

stellen vast dat de NRK voor het laatst in 2007 in opdracht van de drie provincies extern 

geëvalueerd is. 

In het verlengde hiervan is de vraag wat de Programmaraad kan doen als het college of een 

collegelid van de NRK in hun ogen niet goed functioneert. De Provinciewet biedt als enige optie de 

mogelijkheid tot ontslag door de Staten op basis van het schaden van het in het lid gestelde 

vertrouwen. Vanuit hun coördinerende rol zou de Programmaraad een dergelijk besluit dienen voor 

te bereiden. Dit is echter een ultimum remedium. Toepassing van dit middel is in vrijwel alle 
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gevallen onwenselijk, omdat het de geloofwaardigheid en naam van de Rekenkamer ernstige 

schade toe zou kunnen brengen.  

Naast de Programmaraad zijn ook de CdK’s op verschillende momenten in de tijd een 

gesprekspartner geweest van de NRK. Of en in hoeverre er gesprekken hebben plaatsgevonden, 

verschilt per CdK. In de formele kaders wordt nergens vermeld wat de rol van de CdK is met 

betrekking tot de Rekenkamer (anders dan dat hij in algemene zin dient toe te zien op de kwaliteit 

van de uitvoering van het provinciale beleid conform artikel 175 Provinciewet). Dit draagt niet bij aan 

de duidelijkheid over de bestuurlijke verhoudingen. 

Tot slot is ons opgevallen dat de gemeenschappelijke regeling op dit moment geen richtlijn geeft 

over hoe om te gaan met overschotten. Andere gemeenschappelijke provinciale rekenkamers 

voorzien hier wel in. 

 

3.4.3 Oplossingsrichtingen 

Op basis van bovenstaande analyse adviseren wij dat enkele zaken worden toegevoegd aan de 

gemeenschappelijke regeling NRK. Het betreft: 

 De  toevoeging van de ambassadeursfunctie van de Programmaraad. Uit de gesprekken met 

alle betrokkenen blijkt dat deze ambassadeursfunctie verondersteld wordt. Nergens is echter 

beschreven dat dit een taak is van de Programmaraad. Indien Provinciale Staten inderdaad van 

mening zijn dat deze taak toebehoort aan de Programmaraad, dan dient dit expliciet gemaakt te 

worden. 

 Gezien de nieuwe taken die de Programmaraad enkele jaren geleden heeft gekregen is de 

vraag of de naam Programmaraad de lading dekt. De taak van de Programmaraad is niet meer 

uitsluitend het adviseren over het onderzoeksprogramma. Wij geven in overweging om de naam 

te veranderen, bijvoorbeeld in Raad van Advies. 

 Een toevoeging over de positie van het programmaraadslid. Zij zijn vertegenwoordiger namens 

Provinciale Staten van hun provincie en nemen zitting in de Programmaraad zonder last of 

ruggenspraak van hun eigen fractie. 

 Wat betreft de selectiecommissie dient volgens ons te worden toegevoegd dat de 

programmaraad deze instelt uit haar midden en dat het college en de directeur adviseur zijn van 

de selectiecommissie.  

 In onze optiek dient ten minste één keer per jaar een gesprek plaats te vinden tussen PS en het 

college van de NRK over het functioneren van de Rekenkamer in algemene zin als instrument 

van PS. De Rekenkamer bewaakt zijn onafhankelijkheid in dit gesprek, maar staat ook open 

voor feedback. PS dient bij de feedback goed rekenschap te geven van de onafhankelijkheid 

van de Rekenkamer. Ons voorstel is dit gesprek in elke provincie met het presidium te voeren, 

in bijzijn van de leden van de Programmaraad van die provincie. In dit gesprek kan dan ook de 

rolinvulling van de Programmaraadsleden van die provincie aan de orde komen. Ook de CdK is 

(als voorzitter of lid van het presidium) betrokken bij dit gesprek, waarmee ook de betrokkenheid 
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van de CdK is geborgd. Een jaarlijks gesprek kan de NRK helpen bij continue 

professionalisering en PS helpen om de Rekenkamer als instrument nog beter te benutten. 

Bovendien hebben de Staten hiermee een handelingsperspectief bij onvrede over het 

functioneren van de NRK. Naast het direct ontslaan op grond van de Provinciewet, kan in 

voorkomende gevallen ook ‘een stevig gesprek’ gevoerd worden. 

 Naast een jaarlijks gesprek adviseren wij dat de NRK periodiek (bijvoorbeeld elke vijf jaar) 

extern wordt doorgelicht. In de gemeenschappelijke regeling dient te worden geborgd dat er 

periodiek een evaluatie plaatsvindt in opdracht en bekostigd door de drie Provinciale Staten. De 

Programmaraad vervult het opdrachtgeverschap voor de evaluatie namens de drie Staten.  

 Als tegelijkertijd ook de Programmaraad wordt geëvalueerd, ligt de verantwoordelijkheid voor de 

evaluatie bij de drie Staten, omdat de Programmaraad niet de opdrachtgever kan zijn van de 

evaluatie van de eigen organisatie. Dan dient uit het midden van de Staten een ad hoc-

commissie te worden benoemd, ondersteund door een griffier (niet zijnde die van Drenthe 

omdat die het secretariaat voert van de Programmaraad). 

 In de gemeenschappelijke regeling dient te worden opgenomen hoe om wordt gegaan met een 

overschot op de rekening. Een voorbeeld in deze is dat de Rekenkamer over een 

bedrijfsreserve van (bijvoorbeeld) maximaal 5% van de jaarlijkse bijdrage mag beschikken. 

Ieder overschot daarboven vloeit terug naar de drie Staten. 

 Artikel 8 dient nauwkeuriger te worden geformuleerd, want dit is nu niet overeenkomstig de 

Provinciewet. Er staat dat Provinciale Staten alleen overleg plegen met leden van NRK bij 

herbenoemingen, dit dient ook bij benoemingen te gebeuren.  

Wat betreft de rol van de CdK adviseren wij het volgende. Mochten het college van de NRK en een 

CdK van mening zijn dat het zinvol is om met elkaar te spreken, dan staat hen dit natuurlijk vrij. 

Gezien de onafhankelijke positie van de Rekenkamer is het in onze optiek echter niet wenselijk om 

een dergelijk gesprek te institutionaliseren. De CdK’s zijn immers niet alleen voorzitter van PS, maar 

ook van GS. Wel kan het zo zijn dat  CdK’s op grond van artikel 175 van de Provinciewet van 

mening zijn een interventie te moeten plegen ten aanzien van de NRK. Wij adviseren hierbij een 

terughoudende opstelling van de CdK’s. De Programmaraad en de Presidia zijn immers al een 

vertegenwoordiging van PS waar het de NRK betreft. Enkel wanneer het voortbestaan van de NRK 

bedreigd wordt, kunnen wij ons voorstellen dat de CdK’s acties ondernemen op grond van artikel 

175.  

Naast enkele toevoegingen aan de gemeenschappelijke regeling adviseren wij een Reglement van 

Orde voor de Programmaraad op te stellen, met als doel de rol en verantwoordelijkheid van de 

leden en de werkwijze te concretiseren. Het vastleggen hiervan is ook handig met het oog op het 

mogelijke verloop onder de leden van de raad. Het Reglement van Orde dient in ieder geval in te 

gaan op: 

 De drie taken van de Programmaraad, zoals genoemd in de huidige gemeenschappelijke 

regeling, en de nog toe te voegen ambassadeursfunctie. Daarbij stellen wij voor dat er naast 

een artikelsgewijze behandeling een nadere beschrijving wordt gegeven wat met deze taken 
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wordt bedoeld. Zo betekent de ambassadeursfunctie onder andere dat de 

Programmaraadsleden de verantwoordelijkheid hebben de fracties die niet in de 

programmaraad vertegenwoordigd zijn, te informeren over zaken als het 

onderzoeksprogramma, begroting, jaarverslag, benoemingen etc. Andersom kunnen zij ook 

vragen beantwoorden dan wel doorspelen van andere Statenleden. Een dergelijke beschrijving 

kan in een toelichting op het Reglement van Orde of in een toelichting op de 

gemeenschappelijke regeling worden gegeven. 

 Naast een beschrijving van bovengenoemde taken, adviseren wij dat de rol van de 

Programmaraad bij de jaarstukken nader wordt uitgewerkt (vastlegging van de werkwijze die 

zich reeds in de praktijk ontwikkeld heeft). 

 De werkwijze van de selectiecommissie bij nieuwe benoemingen en de wijze waarop de 

adviseurs hierbij betrokken zijn (vastlegging van reeds bestaande praktijk). 

 Afspraken met betrekking tot agendering, vergaderingen, verslaglegging en omgaan met 

informatie. Wij adviseren in beslotenheid te vergaderen, maar om de verslagen van deze 

vergaderingen openbaar te maken. De vergadering kan besluiten een agendapunt en het deel 

van het verslag dat daar over gaat als vertrouwelijk te bestempelen. 

 Taken van de voorzitter en secretaris met betrekking tot de werkzaamheden van de 

Programmaraad (bijvoorbeeld aangaande agendering en verslaglegging). Daarbij adviseren wij 

dat wordt vastgelegd dat de voorzitter een eerste aanspreekpunt is voor de NRK, buiten de 

reguliere vergaderingen om, en dat hij in het bijzonder een rol heeft in het gevraagd en 

ongevraagd adviseren van de NRK. 

 In het kader van het opstellen van het reglement van orde adviseren wij de leden van de 

programmaraad met elkaar het gesprek aangaan over de rolinvulling naar de eigen Staten. Op 

deze wijze dient er een gedeeld normbesef te komen, wat wel kan en wat niet kan en wat in 

ieder geval moet gebeuren. Waar nodig kan dit worden vastgelegd in het reglement. Wij vinden 

echter een volledige blauwdruk in deze niet passend omdat de cultuur bij elke Staten anders is.  

Tot slot zien wij nog een kleine aanvulling weggelegd voor het Reglement van Orde van de NRK. 

Hier staat dat openbaarmaking van nevenfuncties van collegeleden van de NRK geschiedt door 

terinzagelegging op het provinciehuis (conform Provinciewet). Wij adviseren – gelet op de huidige 

tijdgeest – vast te leggen dat de nevenfuncties ook op de website van de NRK dienen te worden 

gepubliceerd. 
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4. Conclusie en advies voor vervolg  

In dit rapport hebben wij de formele kaders beschreven die gezamenlijk de governance van de NRK 

vormen. Vanuit verschillende perspectieven hebben wij de werking in de praktijk geanalyseerd en 

een aantal knelpunten benoemd. In het algemeen stellen wij vast dat er op verschillende 

onderdelen onduidelijkheden zijn. Het aanscherpen van de formele kaders kan hiervoor een 

oplossing bieden en houvast bieden voor de toekomst. Het is echter een illusie te denken dat dit 

een garantie biedt om verschillen van inzicht in de toekomst volledig uit te sluiten. Samenwerking 

blijft mensenwerk. Wij adviseren dan ook, naast de aanpassingen in de formele kaders, om continu 

te werken aan het onderlinge vertrouwen tussen de verschillende stakeholders. De basis kan 

hiervoor worden gelegd bij het gezamenlijk opstellen van de nieuwe kaders waarbij meteen ook de 

nieuwe collegeleden kunnen worden betrokken. Kort samengevat ziet ons advies voor het vervolg 

er als volgt uit. 

1. Gemeenschappelijke regeling 

In de eerste plaats adviseren wij de Gemeenschappelijke Regeling aan te passen. Kernpunten zijn: 

 De NRK i.c. de drie provincies dragen gezamenlijk de financiële gevolgen van eventuele kosten 

die voortkomen uit personele aangelegenheden als ontslag of langdurig verzuim. 

 Periodiek, bijvoorbeeld om de vijf jaar dient de NRK extern te worden geëvalueerd. 

 De ambassadeursfunctie dient als taak van de Programmaraad te worden toegevoegd. 

 De naam Programmaraad komt niet meer overeen met de huidige taken. Een nieuwe naam zou 

passender zijn.   

 De positie van de leden van de Programmaraad dient te worden genoemd (namens de hele 

Staten zonder last of ruggenspraak van de eigen fractie). 

 Jaarlijks vindt er in elke provincie een gesprek plaats tussen Presidium, leden Programmaraad 

van die provincie en het college van de NRK over het functioneren van de NRK in algemene zin. 

 Er wordt een artikel opgenomen hoe wordt omgegaan met een financieel overschot.  

 Er worden artikelen opgenomen hoe wordt omgegaan met bezwaarschriften van medewerkers 

van de NRK. 

 Het in lijn brengen van artikel 8 met de Provinciewet dat PS ook overlegt pleegt met het college 

bij benoemingen. 

 Het in lijn brengen van artikel 7 dat de Programmaraad uit haar midden de selectiecommissie 

instelt voor het werven een nieuw collegelid.  

Wij stellen voor dat de Programmaraad hierin het voortouw heeft en een voorstel formuleert dat ter 

besluitvorming wordt voorgelegd aan  alle Provinciale Staten. 
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2. Mandatering 

In de tweede plaats adviseren wij dat het college van de NRK een algemeen mandaat krijgt voor het 

verrichten van alle handelingen betreffende personele aangelegenheden. De mandatering loopt van 

GS naar het college van de NRK en dient volgens ons geen beperkingen te bevatten. Het college 

van de NRK kan deze bevoegdheden vervolgens naar eigen inzicht mandateren naar de directeur. 

Dit dient in gang worden gezet door het college van GS van Drenthe. 

3. Nota personeelsbeleid NRK  

In de derde plaats adviseren wij dat de NRK samen met de provincie Drenthe een nota 

personeelsbeleid NRK zal opstellen. De nota is geen beschrijving van een eigen beleid van de 

NRK, maar een toelichting hoe het beleid van de provincie wordt toegepast bij de NRK. De nota 

moet voor de NRK, de provincie Drenthe en ook voor de medewerkers van de NRK zelf 

duidelijkheid geven. Uitgangspunt is  het beleid van de provincie Drenthe. In de nota worden de 

uitzonderingen vastgesteld. Voor inhoudelijke zaken verwijzen wij gemakshalve naar paragraaf 

3.2.3. Om een dergelijke nota op te stellen zijn de volgende stappen van belang: 

 De provincie geeft een volledig overzicht van de documenten en regelingen die het 

personeelsbeleid behelst. Dit overzicht wordt opgenomen in de nota personeelsbeleid. 

 NRK en provincie onderzoeken gezamenlijk waar het Drents beleid mogelijk niet toepasbaar is 

op de NRK of vragen oproept. Gezamenlijk doen zij een voorstel voor specificering van 

afwijkende bepalingen. Deze bepalingen worden opgenomen in de nota personeelsbeleid NRK. 

 De nota wordt zowel door het college van de NRK als door GS van Drenthe vastgesteld en voor 

medewerkers van de NRK toegankelijk gemaakt. 

 Wanneer provincie Drenthe wijzigingen aanbrengt in het personeelsbeleid, dient de NRK hier 

over te worden geïnformeerd. Gezamenlijk dient te worden bekeken of de nota personeelsbeleid 

NRK dient te worden aangepast. 

4. Dienstverleningsprotocol 

In de vierde plaats adviseren wij het Dienstverleningsprotocol te evalueren en met name op het 

gebied van personeelszaken aan te scherpen. Het initiatief voor de evaluatie en het formuleren van 

voorstellen voor eventuele aanpassingen van het protocol ligt bij de directeur van de NRK en 

directeur-secretaris van de provincie Drenthe. College van de NRK en college van GS besluiten 

over het nieuwe protocol.  

5. Directiestatuut 

In de vijfde plaats adviseren wij een nieuw directiestatuut voor de NRK op te stellen. Voor de 

diverse relevante punten verwijzen wij gemakshalve naar paragraaf 3.3.3. Het initiatief en de 

eindverantwoordelijkheid liggen hiervoor bij het college van de NRK. Waar nodig wordt hiervoor 

overleg gevoerd met andere relevante stakeholders. Het directiestatuut wordt ter informatie 

toegestuurd naar de Programmaraad en provincie Drenthe. 

 



 

 

 

 

 
 

54742  

 

28 

6. Reglement van Orde Programmaraad 

In de zesde plaats adviseren wij een Reglement van Orde op te stellen voor de Programmaraad. 

Het initiatief en de eindverantwoordelijkheid hiervoor liggen bij de Programmaraad zelf. Voor de 

diverse relevante punten verwijzen wij gemakshalve naar paragraaf 3.4.3. Het reglement dient door 

de Programmaraad te worden vastgesteld en vervolgens ter kennisname naar de Provinciale Staten 

te worden gestuurd. Wij adviseren een collegelid van de NRK als klankbord te gebruiken.  

7. Inkoop- een aanbestedingsbeleid NRK 

In de zevende plaats dient de NRK het inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen. Het initiatief 

en de eindverantwoordelijkheid hiervoor liggen bij het college van de NRK.  

8. Reglement van Orde NRK 

In de achtste plaats dient het reglement van orde van de NRK op een klein puntje aangepast te 

worden, aangaande het vermelden van de nevenfuncties van de collegeleden en secretaris op de 

website van de NRK. Ook hiervoor liggen het initiatief en de eindverantwoordelijkheid bij het college 

van de NRK.  

Kortom, op vele punten dienen de formele kaders te worden aangepast. Het moge duidelijk zijn dat 

op verschillende punten afhankelijkheden zijn tussen de acht documenten, terwijl de 

verantwoordelijkheid voor de totstandkoming niet altijd bij dezelfde organisatie ligt. Om het totaal 

overzicht te bewaren adviseren wij voor de totstandkoming van alle veranderingen een regiegroep 

in het leven te roepen met als leden de directeur-secretaris van de provincie, de nieuwe voorzitter 

van het college van de NRK en de voorzitter van Programmaraad. Zij zien er op toe dat in een 

ordentelijk proces alle veranderingen in lijn met elkaar worden doorgevoerd en dat er geen 

onnodige overlap ontstaat tussen de daarvoor noodzakelijke documenten. Doel is dat eind 2016 de 

Noordelijke Rekenkamer een governance heeft waar de NRK jaren mee vooruit kan. De regiegroep 

is eindverantwoordelijk dat dit resultaat bereikt wordt.  




