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Utstel FNP foar fernijing Rekkenkeamer  

Sybren Posthumus, 9 maaie 2012 

 

Ynlieding  

De FNP is fan betinken dat de Noardlike Rekkenkeamer (NRK) yn de hjoeddeistige konstellaasje op 

termyn net stân hâlde kin. Alhoewol’t de kwaliteit fan de oplevere rapporten goed is, binne de 

kosten foar Fryslân te heech en ek is it tal ûndersochte ûnderwerpen en dêrmei rapporten mei 1,7 

gemiddeld oer de perioade fan 2006 oant en mei 2011 oan de lege kant.  De kosten binne foar 

Fryslân sa’n 250.000 euro op jierbasis en dat betsjut sa’n 150.000 euro per rekkenkeamer rapport. 

No binne der fansels ek wol oare dingen dien as rapporten meitsje, lykwols de FNP fynt dat it ús 

plicht nei de ynwenners is kritysk nei de kosten te sjen. Benammen yn in tiid dat der besunige wurde 

moat en de ynwenners sels ek te krijen hawwe mei minder keapkrêft.  

Ferline jier is PS fan Fryslân tasein dat der in stik komme soe mei útstellen foar in nije struktuer foar 

de NRK. Sa’n stik hat ús net berikt. Dêrom komt de FNP-fraksje no sels mei in útstel.  

Evaluaasje gemeentlike en provinsjale rekkenkeamer(kommisje)s 

It Ryk (MinBZK) hat in ûndersyk (keamerbrief) dwaan litten nei it funksjonearjen  fan de 

rekkenkeamers, sawol gemeentlik as provinsjaal, yn Nederlân. Yn hoefier binne de doelen by it 

ynstellen fan dy rekkenkeamers realisearre en binne de rekkenkeamers effektyf (doeltreffend) en 

effisjint? Yn grutte linen kin steld wurde dat de kwaliteit fan de oplevere rapporten goed is en dat der 

mear omtinken is foar doelmjittich en doeltreffend wurkje by gemeenten en provinsjes.  

In konklúzje is dat in soad rieds- en steateleden ferwachtsje dat der in debat ûntstean sil yn ferbân 

mei de kosten fan de Rekkenkeamers yn relaasje ta datjinge wat oplevere wurdt. Nijsgjirrich is de 

folgjende konstatearring op side 2: ‘Door de onderzoekers is vastgesteld dat de organisatievorm, budgetten en 

politieke verhoudingen geen factoren van betekenis zijn voor de effectiviteit van rekenkamer(commissie)s’.  Mei oare 

wurden, de hichte fan it budzjet stiet in goed en doeltreffend funksjonearjen fan de rekkenkeamers 

net yn de wei. Ek de organisaasjefoarm (bygelyks yn de foarm fan in kommisje, in eigen ûnôfhinklike 

eksterne rekkenkeamer ensfh.) makket foar de effektiviteit gjin signifikant ferskil.  

It ûndersyksrapport sels fan Berenschot giet op siden 15 oant en mei 18 yn op de finânsjes fan de 

Rekkenkeamers. Op siden 16 en 17 steane tabellen mei de jierbudzjetten per ynwenner fan 

gemeentlike en provinsjale rekkenkeamers. Foar provinsjes is it trochsnee budzjet € 0,27 per 

ynwenner, wylst it minimum op € 0,14 stiet en it maksimum op € 0,41. As wy dat ferlykje mei de 

kosten dy’t per ynwenner troch de provinsje Fryslân makke wurde, dan sit Fryslân hast as ien fan de 

heechsten. Yn 2009 wie it budzjet € 774.000 foar de hiele NRK, dêrfan betelle Fryslân ientredde (€ 

258.000). Utgeande fan 640.000 ynwenners betelje Friezen yn trochsnee € 0,40 pp. No kin in 

tsjinargumint wêze dat hjir relatyf minder minsken wenje en dat de gemiddelde kosten dêrtroch 

heger binne, lykwols dat rjochtfeardiget noch net it hiele grutte ferskil mei oare provinsjes. Boppedat 

sille jo yn tiden fan besunigings konstant wach wêze moatte op mooglikheden om it better en 

goedkeaper te dwaan.  
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Kosten NRK 

Nei in weromrin yn it budzjet fan de NRK fan 819.000 yn 2011 nei 752.400 yn 2012 geane de lêsten 

yn 2013 en fierder dochs wer fierder omheech. Yn de begrutting 2013 wurde de lêsten op 770.658 

rûsd en yn 2014 en 2015 giet dat fierder omheech nei respektivelik 787.000 en 804.000 euro. It is 

foar de NRK yn de hjoeddeistige struktuer ek lêstich om noch fierder te besunigjen, ommers sy sitte 

fêst oan fjouwer ûndersikers dy’t in fêst tsjinstferbân hawwe, in direkteur en administrative stipe. 

Elke fleksibiliteit yn kosten is der de lêste jierren útwrotten. Boppedat hat de NRK ek noch in eigen 

kantoar mei in hierkontrakt foar 5 jier (fan 2009-2014). By it fêststellen ferline jier fan de begrutting 

2012 is op side 4 al konstatearre dat: 

-  tuskentiidske fersiken ta ûndersiken no ekstra yn rekken brocht wurde sille by de provinsje  

- bepaalde typen ûndersyk of ûndersyk nei bepaalde ûnderwerpen fanwegen in tekoart oan 

ekspertize net iens mear ferrjochte wurde kinne.  

It is fansels net goed, dat ûnderwerpen gewoan wegere wurde moatte. De koers moat dus ferlein 

wurde.       

Struktuer NRK  

De Noordelijke Rekenkamer is in mienskiplike regeling dy’t yn wurking treden is op 1 jannewaris 

2005. Der is in bestjoer (‘college’) dat in termyn hat fan 6 jier. Oan it haad fan it Buro stiet in 

direkteur. It is lêstich om de Mienskiplike regeling op te heffen om’t dat in gelykliedend beslút ferget 

fan de trije provinsjes. De FNP sinjalearret dat de struktuer fan de NRK yn beton getten is en dat 

moat oars. Dat wurdt hielendal fan belang yn dizze tiid fan besunigings. In krêftich sinjaal fan ien fan 

de provinsjes dat it better kin en moat sil net samar oan de kant skood wurde kinne yn ús opfetting.  

Fisy FNP 

De FNP-fraksje soe graach neitinke wolle oer in mear fleksibele rekkenkeamer mei in folle lytser fêst 

budzjet. En dan in relatyf grutter budzjet, fan it totaal dan, foar eksterne ûndersiken dy't jo op 

oanbestegingsbasis oangean kinne. Sa bart it op oare plakken ek, jo binne dan stikken goedkeaper út 

en hawwe mear ûndersiken. Stribjen foar de FNP soe wêze trije (3) gedegen ûndersiken op jierbasis 

(ynstee fan 1,7 no). Want in rekkenkeamer is fansels foar PS yn it dualisme wichtich foar de 

kontrolearjende taak. Mar dan moat it al effektyf en doelmjittich.  Ut it ûndersyk fan Berenschot 

komt nei foaren dat sawat alle gemeenten en provinsjes koartsje wolle op de budzjetten fan harren 

rekkenkeamers (tusken de 20-50% fan de jierbudzjetten). De FNP sjocht dy mooglikheden foar 

Fryslân ek.  

De fisy fan de FNP komt del op in eigen Fryske rekkenkeamerkommisje, besteande út in amtlik 

siktaris (0,8-1,0 fte) en in eksterne ûnôfhinklike rekkenkeamerkommisje besteande út sa’n 5 

persoanen. De kosten op jierbasis binne yn dat gefal sa’n € 173.500 euro foar Fryslân (€ 0,27 per 

ynwenner). Dy besteane út: kosten amtlik siktaris (€ 75.000), kosten kommisje (€ 15.000), kosten 

rapporten eksterne buro’s (€ 75.000) en ferskaat (€ 8.500).  

Troch op basis fan oanbesteging op basis fan kwaliteit en priis buro’s te selektearjen kinne binnen de 

fêststelde budzjetten kwalitatyf goede rapporten ta stân komme.  Fansels hoege de steaten fan 

Fryslân net perfoarst de fisy en it model fan de FNP te ûnderskriuwen, it is foar no wol wichtich dat 
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de yntinsje útsprutsen wurdt dat der in ferbetteringsproses op gong brocht wurdt en dat neitocht 

wurdt hoe fierder.   
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Hoe fierder 

De FNP-fraksje wol op basis fan it hjirboppe steande de leden fan de kommisje Boarger en Mienskip 

in tal fragen foarlizze:  

1. Binne jim mei ús fan miening dat ûndersocht wurde moat hoe’t kommen wurde kin nei in 

rekkenkeamer(-funksje) dy’t neffens struktuer en kosten by de tiid brocht wurdt?  

2. Fine jim dat der besjoen wurde moat hoe’t de kosten fan de rekkenkeamer(funksje) foar de 

provinsje Fryslân ta in gemiddeld nivo ta komme kin, dat wol sizze om-ende-by € 0,27 de 

ynwenner?  

3. Binne jim it der mei iens om in delegaasje fan de auditkommisje, mei amtlike stipe fan de 

griffy, te belêsten mei in útwurking fan in tal alternativen foar de takomst fan de 

rekkenkeamer(funksje) foar Fryslân?   

 


