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 ONTWERPBEGROTING-2021 & JAARSTUKKEN-2019 

VAN Linze Schaap, directeur-secretaris Noordelijke Rekenkamer 

DATUM 15 juni 2020 

BETREFT Antwoorden op schriftelijke vragen vanuit de Drentse Staten 

 

Ter voorbereiding op uw besluitvorming over de ontwerpbegroting-2021 van de Noordelijke Reken-

kamer jaarstukken zijn enkele vragen gesteld. Wij geven hieronder onze antwoorden.  

 

Gestelde vragen  Reactie Noordelijke Rekenkamer 

Fractie: VVD  

Eind 2018 geeft het bestuur van de Noordelijke 

Rekenkamer aan meer onderzoeken extern te 

laten verrichten, en niet door eigen ambtena-

ren van de rekenkamer. Zeer waarschijnlijk om 

een hoge mate van flexibiliteit te borgen qua 

kennis en fte. Echter wordt er in de jaarreke-

ning gesproken over een ‘tegenvaller’ bij ex-

terne inhuur en in 2021 wil de rekenkamer min-

der inzetten op externe inhuur. Kan de NRK 

hier een toelichting op geven? 

Het betrof hier niet zozeer een voornemen van 

het College om meer onderzoeken extern te 

laten verrichten, maar om de mogelijkheid te 

verkennen of een flexibilisering van het perso-

neelsbestand voordelen heeft. Uiteindelijk is 

hier niet voor gekozen en zijn de onderstaande 

uitgangspunten geformuleerd: 

▪ De expertise van het eigen team moet zo 

goed mogelijk aansluiten bij de kerntaken 

van de provincies, zodat we vrijwel alle on-

derzoeken grotendeels zelf kunnen uitvoe-

ren. 

▪ Alle eigen onderzoekers moeten breed in-

zetbaar zijn.  

▪ Bij gelijkblijvende omvang van de staf wil-

len we meer onderzoek doen. 

▪ Als het zeer specifieke kennis betreft 

waarop incidenteel een beroep zal worden 

gedaan, is externe inhuur verstandig.  

De tegenvaller waarvan in de jaarrekening 

sprake is, had met name te maken met vervan-

ging in verband met ziekte en de inhuur van 

een interim-directie. Inmiddels beschikt de 

Noordelijke rekenkamer weer over een vaste 

directeur en ligt het ziekteverzuim op een nor-

maal niveau. 

Fractie: CDA  

1. Helaas is het college van de NRK nog steeds 

niet voltallig. Kunt u aangeven hoever het staat 

met de procedure om tot een voorstel voor een 

voorzitter te komen? Wat is daarbij de plan-

ning?  

2. Met de recente zoektocht naar de voorzitter, 

die helaas abrupt eindigde, zijn de nodige er-

varingen opgedaan. Is dat proces inmiddels 

grondig geëvalueerd? En heeft dat ook nog ge-

leid tot een bijstelling van de koers, of andere 

wijzigingen, verbeteringen, etc.? 

De beide vragen kunnen het beste door de 

Raad van Advies beantwoord worden, want 

die gaat – namens de drie Staten – over de se-

lectie en voordracht van kandidaten. College 

en directie hebben hierin een adviserende rol. 

Namens de Drentse Staten hebben de Staten-

leden Dikkers, Moes en Uppelschoten; Jelly 

Stapert is secretaris van de Raad van Advies.  

Wel kunnen wij melden dat de selectie voor 

een nieuwe voorzitter in volle gang is en de 

Raad van Advies er naar streeft voor het zo-

merreces een kandidaat voor te dragen. 

 


