REGLEMENT VAN ORDE - 2019
VASTGESTELD

Collegevergadering 26 augustus 2019

De Noordelijke Rekenkamer,
overwegende dat het, gelet op artikel 79i Provinciewet, noodzakelijk is een reglement van orde
vast te stellen voor haar werkzaamheden alsmede voor haar vergaderingen;
gelet op de Provinciewet. de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke regeling;
BESLUIT:
het navolgende reglement van orde vast te stellen.
Artikel 1 Begripsomschrijving
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de wet: de Provinciewet
b. de regeling: de Gemeenschappelijke regeling de Noordelijke Rekenkamer
c. de deelnemende provincies: de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe
d. de Noordelijke Rekenkamer: het orgaan als bedoeld in art. 79l van de wet en in art. 3 van
de regeling
e. de voorzitter: de voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer
f. de secretaris: de directeur van de Noordelijke Rekenkamer als bedoeld in art. 17 van de
regeling
Artikel 2 Werkzaamheden
De Noordelijke Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door de besturen van de deelnemende provincies gevoerde bestuur. In dat kader
oefent zij de taken en bevoegdheden uit die haar op grond van de wet en de regeling zijn toegekend.
Artikel 3 Nevenfuncties
De leden en de secretaris van de Noordelijke Rekenkamer maken op de website van de NRK
openbaar welke andere functies zij vervullen.
Artikel 4 Vergaderingen
1. De Noordelijke Rekenkamer vergadert jaarlijks ten minste vier keer en voorts zo dikwijls
als de voorzitter dat nodig oordeelt, dan wel een lid daartoe schriftelijk onder opgave van
redenen verzoekt.
2. De vergaderingen zijn besloten, tenzij de Noordelijke Rekenkamer tot openbaarheid besluit.
3. De vergadering wordt niet geopend indien niet tenminste twee leden van de Noordelijke
Rekenkamer tegenwoordig zijn.
4. De secretaris woont de vergadering bij en stelt een verslag van de vergadering op. De
secretaris kan zich laten bijstaan door een notulist.
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Artikel 5 Vergaderorde
1. De voorzitter en secretaris zijn belast met de opstelling van de agenda, na raadpleging
van de leden.
2. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Hij stelt de leden en, desgewenst, de secretaris in de gelegenheid zich over elk der agendapunten uit te spreken.
Artikel 6 Besluitvorming
1. Besluiten worden genomen in de vergadering van de Noordelijke Rekenkamer bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.
2. De Noordelijke Rekenkamer kan de voorzitter, een lid of de secretaris volmachtigen tot het
nemen van bepaalde besluiten.
3. In gevallen van spoedeisende aard kunnen besluiten buiten de vergadering worden genomen door de voorzitter, zo mogelijk na raadpleging van de leden. De genomen besluiten
vervallen, indien zij niet in de eerstvolgende vergadering van de Noordelijke Rekenkamer
worden bekrachtigd.
Artikel 7 Afhandeling van zaken
De voorzitter en secretaris bevorderen een spoedige afhandeling van zaken in en buiten de vergadering en tekenen de stukken die van de Noordelijke Rekenkamer uitgaan.
Artikel 8 Waarneming
De taken en bevoegdheden van de voorzitter worden bij diens afwezigheid of ontstentenis waargenomen door de waarnemend voorzitter. De Noordelijke Rekenkamer wijst uit haar midden de
waarnemend voorzitter aan.
Artikel 9 Begroting
1. De Noordelijke Rekenkamer stelt elk jaar voor 15 juli de begroting voor het volgende kalenderjaar vast.
2. De secretaris is belast met de opstelling van de ontwerpbegroting.
3. De ontwerpbegroting wordt uiterlijk 15 april ter vergadering besproken en voorlopig vastgesteld.
4. De Noordelijke Rekenkamer zendt de ontwerpbegroting uiterlijk acht weken voor definitieve vaststelling toe aan provinciale staten van de deelnemende provincies.
5. De begroting wordt definitief vastgesteld met inachtneming van de zienswijzen van de provinciale staten van de deelnemende provincies.
6. De begroting wordt binnen twee weken na vaststelling, doch voor 1 augustus, gezonden
aan provinciale staten van de deelnemende provincies en aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
Artikel 10 Begrotingswijzigingen
Artikel 9, leden 2-5, is van overeenkomstige toepassing op wijzigingen van de begroting die leiden
tot verhoging van de door de deelnemende provincies verschuldigde bijdrage in de kosten van de
Noordelijke Rekenkamer.
Artikel 11 Rekening
1. De Noordelijke Rekenkamer stelt elk jaar voor 1 juli de rekening over het voorafgaande
kalenderjaar vast.
2. De secretaris is belast met de opstelling van de ontwerp-jaarrekening.
3. De vastgestelde jaarrekening wordt voor 15 juli aan provinciale staten van de deelnemende
provincies en aan de Minister van Binnenlandse Zaken gezonden.
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Artikel 12 Jaarverslag
1. De Noordelijke Rekenkamer stelt elk jaar voor 15 april het verslag vast van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar.
2. De secretaris is belast met de opstelling van het ontwerp-jaarverslag, na raadpleging van
de leden.
3. Het vastgestelde jaarverslag wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website en in
afschrift gezonden aan provinciale staten en gedeputeerde staten van de deelnemende
provincies.
Artikel 13 Rapportage
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 onder meer vast in rapporten.
2. De Noordelijke Rekenkamer deelt aan provinciale staten en aan gedeputeerde staten de
opmerkingen en bedenkingen mee die zij 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 wet, 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 wet 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.
6. Over bevindingen die naar hun aard vertrouwelijk zijn, kan de Noordelijke Rekenkamer
aan de provinciale staten achter gesloten deuren mededeling doen.
Artikel 14 Onvoorziene aangelegenheden
In aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Noordelijke Rekenkamer in haar
vergadering.
Artikel 15 Bekendmaking
De Noordelijke Rekenkamer zendt dit reglement ter kennisneming aan provinciale staten van de
deelnemende provincies. Gedeputeerde Staten van Drenthe dragen zorg voor de bekendmaking
van de vaststelling van dit besluit. Bekendmaking vindt plaats in de Staatscourant.
Artikel 16 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking een dag na bekendmaking in het provinciale blad van de deelnemende provincies. Het reglement van orde NRK 2016 wordt hiermee ingetrokken.
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