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1

INLEIDING

Voor u ligt het laatste jaarverslag van Regio Randstad. Zeventien jaar formeel op randstadschaal
georganiseerde samenwerking tussen randstadoverheden, zij het in drie opeenvolgende
gemeenschappelijke regelingen, is tot een eind gekomen. Dit jaarverslag bevat daarom ook de
liquidatierekening van het Samenwerkingsverband Randstad.
De opheffing van Regio Randstad is het slot van een proces dat enkele jaren geleden begon en,
paradoxaal genoeg, successen voor de Randstad heeft gebracht.
In 2005 stelden de opstellers van het evaluatierapport “Stagnatie of Transitie” het bestuur voor
de keuze: stoppen of een wezenlijke stap verder gaan in de samenwerking. De vorm van de
samenwerking knelde, de pretenties waren veel groter dan de bestuurders konden waarmaken.
Het hemd van de eigen gemeente of provincie was altijd nader dan de rok van de Randstad.
De Holland Acht, de commissarissen van de Koningin en de burgemeesters van de vier grote
steden uit de Randstad, kozen voor de sprong naar voren: zij vroegen de regering in een manifest
om bestuurlijke vereenvoudiging teneinde daarmee tot een sterker bestuur in de Randstad te
komen. De Randstad had een probleemeigenaar nodig.
Hun inspanningen werden beloond met de instelling van de Adviescommissie Versterking
Randstad, die begin 2007 haar rapport publiceerde. Dat bevatte twee hoofdlijnen: het streven
naar een Randstadautoriteit en het maken van een urgentieprogramma voor de korte termijn. De
commissie had bij haar werk volop gebruik kunnen maken van de cijfers uit de Randstadmonitor
en de gegevens en opvattingen uit het door Regio Randstad geïnitieerde OESO rapport Territorial
review Randstad Holland, Netherlands.
De nieuwe regering die in 2007 aantrad koos er voor de bestuursstructuur niet te wijzigen, maar
besloot wel een urgentieprogramma voor de Randstad op te stellen.
Onder leiding van de provinciesecretaris van Zuid-Holland hebben medewerkers uit de
randstadprovincies en gemeenten, met ondersteuning door Regio Randstad, in recordtijd een
gedegen stuk werk geleverd. Randstad Kracht kreeg de instemming van alle acht dagelijkse
besturen van G4 en P4.
Mede gebaseerd op deze inbreng uit de Randstad publiceerde het kabinet nog vóór de
zomervakantie 2007 het programma Randstad Urgent, met 35 projecten en een daarop
toegesneden ambtelijke en bestuurlijke organisatie.
Toen daarmee duidelijk was welke besluiten het kabinet naar aanleiding van het advies van de
commissie Versterking Randstad had genomen, heeft het bestuur van Regio Randstad in
september en oktober de knoop doorgehakt. De bestuurders constateerden uiteindelijk dat het
samenwerkingsverband diende te worden opgeheven. Aan de secretarissen van de vier
provincies, vijf grote steden (inclusief Almere) en de kaderwetgebieden in de Randstad werd
gevraagd de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de noodzakelijke onderlinge afstemming
in de Randstad. Tevens besloot het bestuur dat het wenselijk is de jaarlijkse monitor (Top 20 van
Europese stedelijke regio’s) in stand te houden, evenals een centraal informatiepunt en de
website. De provincies zouden de Europese activiteiten die aan Regio Randstad waren
opgedragen zelf op zich nemen. Leidend bij de besluitvorming was de gedachte dat de uitvoering
van het Urgentieprogramma Randstad nu voorop moest staan. Belangrijke activiteiten als de
Strategische Agenda Randstad 2040 en het spooroverleg maakten daar ook deel van uit of
konden daarbij worden aangehaakt.
Het bureau heeft de nodige stappen gezet om de opheffing daadwerkelijk per 1 januari 2008 tot
stand te brengen. De noodzakelijke besluiten tot opheffing en tot vaststelling van het
liquidatieplan zijn tijdig genomen, zodat per 1 januari het Samenwerkingsverband Randstad is
geliquideerd.
Gezien de discussie en besluitvorming over de opheffing heeft het bureau van Regio Randstad
vanaf de zomervakantie geen nieuwe activiteiten meer ontplooid. De bestaande werden
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afgebouwd of overgedragen aan anderen. Dit jaarverslag geeft daar inzicht in. Ook heeft het
bureau een boedelbeschrijving opgesteld, die het anderen mogelijk maakt desgewenst de draad
weer op te pakken.
De uitvoering van het bestuursbesluit met betrekking tot de activiteiten stuitte overigens wel op
problemen. De secretarissen kregen niet de ruimte de lichte vorm van coördinatie die hen was
gevraagd een herkenbare vorm te geven. Het bureau kon daardoor de door het bestuur
genoemde activiteiten niet op een toekomstvaste manier overdragen. Vooralsnog is een
oplossing gevonden voor de komende twee jaar. De opdrachtgeving voor de monitor is
overgedragen aan de provincie Utrecht. De website zal nog twee jaar in de lucht blijven, maar
niet meer interactief zijn. In beide gevallen worden de kosten daarvan in de liquidatie betrokken.
Het archief is bij Utrecht ondergebracht, evenals de eigen publicaties. De bibliotheek is helaas
opgeheven.
De provincie Utrecht heeft op zich genomen voor de financiële afwikkeling van het
samenwerkingsverband zorg te dragen. Het bureau verzorgde nog de concept jaarrekening 2007,
waarin de effecten van de liquidatie zijn verwerkt. De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor
de besluitvorming en verdere afronding.
Het personeel heeft ander werk gezocht en gevonden, voor een belangrijk gedeelte bij de
provincie Utrecht.
De medewerkers van Regio Randstad hebben vanaf de start van het bureau in 1998 met veel
inzet gewerkt aan de moeilijke taak om de afstemming en coördinatie tussen de
randstadoverheden onderling en tussen de randstadoverheden en het rijk tot stand te brengen.
Zij hebben eraan bijgedragen dat Randstad Holland zowel in Nederland als Europa een gezicht
kreeg, herkenbaar en aanspreekbaar werd. In een in januari 2008 samengesteld overzicht van
zeventien jaar samenwerking op randstadschaal, onder de titel Op lemen voeten, is dat na te
lezen. De medewerkers van het bureau hopen van harte dat de verworvenheden behouden
blijven in de toekomst en als stevige basis zullen fungeren voor verdere versterking van
concurrentiekracht en leefkwaliteit van de Randstad.
Utrecht, januari 2008
drs. P. Oudega,
wnd. directeur
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2

BESTUURSVERSLAG

Indeling jaarverslag
Randstad Holland wil zich ontwikkelen tot een internationaal concurrerend en leefbaar gebied. De
activiteiten van Regio Randstad zijn daarop gericht geweest. Het samenwerkingsverband
onderscheidde daarbij in de begroting 2007 twee werkterreinen, met elk een eigen programma:
de activiteiten voor de twaalf deelnemers in Utrecht en de activiteiten voor de
randstadprovincies in Brussel. In dit jaarverslag worden de activiteiten en de daarbij behaalde
resultaten in 2007 kort beschreven. Om aansluiting bij de begroting 2007 te houden gebeurt dat
in dezelfde volgorde als in deze begroting.
Het dagelijks bestuur heeft in 2007 zesmaal vergaderd en tweemaal schriftelijk besloten. Het
algemeen bestuur heeft eenmaal vergaderd en eenmaal schriftelijk besloten.
2.1
2.1.1

Programma 1 Activiteiten voor de twaalf deelnemers
Imago en Marketing van Randstad Holland

Internationale promotie
Voor de coördinatie van de buitenlandse promotie voor de Randstad is op 1 november 2006 het
Holland Business Promotion Office (HBPO) opgericht. Het jaar 2007 stond vooral in het teken
van de opstart, het maken van een businessplan en het op gang brengen van de verschillende
activiteiten (zie ook www.hbpo.nl). Regio Randstad leverde in 2007 op twee manieren een
bijdrage aan de werkzaamheden:
a. Het HBPO wil een strategisch marketingplan voor de Randstad opstellen. Daartoe is aan
Regio Randstad gevraagd een bouwsteen te leveren, waarbij vanuit de belangen van de
Randstad als geheel wordt aangegeven welke speerpunten in de marketing moeten worden
gekozen, zowel naar sectoren als naar landen. Uitgangspunt zijn aanbevelingen en
onderzoeken als de ESR, het OESO-rapport, en notities van Buck Consultants International.
Regio Randstad heeft een startnotitie opgesteld en eind november heeft een expertgesprek
plaatsgevonden.. In 2008 is een vervolg gewenst.
b. Met medewerking van Hogeschool InHolland wil het HBPO een benchmark opstellen van de
wijze waarop de internationale citymarketing in de economisch belangrijke regio’s van Europa
wordt georganiseerd. Daartoe wordt in eerste aanleg deskresearch gedaan naar de top 20
van Europese stedelijke regio’s. De meest interessante stedelijke regio’s worden in de
tweede fase onderworpen aan een vervolgonderzoek. Regio Randstad maakte de eerste fase
financieel mogelijk en draagt bij aan de tweede.
2.1.2

Vestigingsmilieu en uitvoering ESR

Economische Strategie Randstad
Op 15 mei 2007 heeft het dagelijks bestuur kennisgenomen van de eerste evaluatie van de
uitvoering van de Economische Strategie Randstad. Het resultaat, met als peildatum eind 2006:
- 55 van de 63 projecten en maatregelen (87%) zijn in onderzoek of al in uitvoering;
- 16 van de 63 projecten en maatregelen (25%) zijn daadwerkelijk in uitvoering;
- 3 van de 63 projecten en maatregelen (5%) staan nog op geen enkele wijze op de agenda of
zijn al door het rijk afgewezen.
Geconstateerd werd dat er aanleiding is om de ESR zelf op actualiteit te bezien. Sinds 2003, het
jaar waarin de strategie werd geformuleerd, is veel nieuw materiaal over de Randstad verschenen
(RPB, OESO, BCI) dat een heroverweging van beleidsvoornemens en agenda zinvol maakt. Ook
zou het nuttig zijn niet alleen projecten op te nemen die al in voorbereiding zijn, maar ook
gewenste nieuwe projecten te agenderen. In 2007 is niet de tijd gevonden deze heroverweging
ter hand te nemen. De bestuurlijke ontwikkeling maakte dit bovendien minder opportuun. De
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ontwikkelingen rond het Urgentieprogramma Randstad en het deelproject Visie Randstad 2040
onderstrepen echter het belang om meer vooruit te denken bij het formuleren van de agenda.
Vestigingsklimaat/deregulering
In juli 2006 heeft Buck Consultants International (BCI) in opdracht van de provincies NoordHolland en Utrecht het Manifest De Randstad op voorsprong gepubliceerd. Dit bevatte een
vijftiental aanbevelingen die de versterking van de concurrentiekracht van Randstad Holland
beogen. Het bestuur van Regio Randstad heeft op 12 september 2007 besloten enkele van deze
aanbevelingen uit te werken. Op 23 januari 2007 is besloten het trekkerschap Vestigingsklimaat
in 2007 vooral te richten op:
- Deregulering en versnelling procedures in de praktijk (voorstel 11 uit rapport Buck);
- Verdere vereenvoudiging van de procedures voor kennismigratie (voorstel 2).
Voor het eerste onderwerp is een startnotitie vervaardigd, die een overzicht geeft van de
activiteiten van de randstdoverheden op dit terrein. Daaruit kan worden geconcludeerd dat
sommige overheden het thema stevig hebben opgepakt en nog steeds doorzetten, terwijl andere
na een enthousiaste start de touwtjes wat lijken te vieren. De bestuurlijke trekkers, de
gedeputeerden Dekker en Huls, waren voornemens deze notitie te bespreken in een ambtelijk
overleg en op basis daarvan een gesprek met Kamers van Koophandel en
ondernemersorganisaties uit de Randstad te hebben. Het doel daarvan zou enerzijds het
uitwisselen van kennis zijn (via best practices en tegenvallers), anderzijds zou de inbreng uit het
bedrijfsleven nieuwe impulsen kunnen geven voor maatregelen op lokaal en regionaal niveau.
Na de besluitvorming over de opheffing van Regio Randstad hebben de bestuurlijke trekkers het
project stopgezet. De uitvoering van uit het overleg voortvloeiende afspraken en intenties is nu
immers niet meer gewaarborgd.
Opstellen van jaarlijkse Randstadmonitor
Vanaf 2004 (nog voorafgegaan door een nul-versie) stelt TNO Bouw en Ondergrond jaarlijks in
opdracht van Regio Randstad De Top 20 van Europese stedelijke regio’s: Randstad Holland in
internationaal perspectief op. Deze Top 20 verschijnt in december. Medio 2007 is een nieuw
contract voor drie jaar gesloten. In de jaren 2004 en 2006 stelde het bureau hieruit een
bestuurlijke versie samen. In de andere jaren werd volstaan met een persbericht.
De Top 20 met geactualiseerde gegevens tot en met 2006 was eind 2007 gereed. Er is een
persbericht over uitgegeven. De gedrukte versie is begin 2008 verspreid. Er zijn twee
hoofdlijnen zichtbaar:
- de ombuiging van de achteruitgang in de positie van de Randstad, die in 2005 zichtbaar
werd, heeft zich in 2006 doorgezet. Er is stabilisering in de positie en verbetering in de groei
zichtbaar;
- het economisch achterblijven van de Zuidvleugel ten opzichte van de Noordvleugel zet
eveneens door. Er was in de Zuidvleugel zelfs sprake van een krimpende bevolking.
De opdracht aan TNO voor de periode 2007-2009 kent een ontbindende bepaling ingeval van
opheffing van Regio Randstad. Het bestuur heeft echter besloten de monitor voort te zetten. De
provincie Utrecht neemt de opdrachtgeversrol over..
Territorial Review Randstad Holland
In het voorjaar van 2007 verscheen het rapport van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling ‘Territorial Review Randstad Holland, Netherlands’. Het rapport
omvat naast een analyse van de ontwikkeling in de Randstad in internationaal perspectief
tientallen aanbevelingen voor beleid.
Op 11 april werd het rapport in een brede conferentie gepresenteerd. Met circa 250 deelnemers
kon worden gesproken over een goede deelname, die bovendien gevarieerd van herkomst was.
Het congres, de publiciteit, de vele presentaties die in het natraject werden georganiseerd en de
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geproduceerde nederlandstalige samenvatting die naar de ambtelijke en bestuurlijke achterban,
de congresdeelnemers en de Tweede Kamer werd gestuurd, hebben er zeker toe bijgedragen dat
het rapport algemeen werd aanvaard als een waardevol advies voor de ontwikkeling van de
Randstad.
De Commissie Kok, die eind 2006 advies uitbracht over de versterking van de Randstad, kon al
gebruik maken van het concept-rapport. Het rapport van deze commissie had op zijn beurt weer
invloed op het Coalitieakkoord dat de regeringsfracties begin 2007 vaststelden en daarmee op
het ontstaan van het Urgentieprogramma Randstad.
In september en oktober 2007 nam het bestuur kennis van een notitie waarin werd bezien in
hoeverre in het Urgentieprogramma Randstad en later in de begroting 2008 van het kabinet de
aanbevelingen van de OESO zijn terug te vinden. Van de geïnventariseerde 35 belangrijkste
aanbevelingen uit het OESO rapport waren er negen neergeslagen in UPR-projecten; voor nog
eens twee van de aanbevelingen zijn voornemens in de rijksbegroting geformuleerd. Voor zes
aanbevelingen is een aanzet in het rijksbeleid te vinden, waarover nog geen conclusie kan
worden getrokken. In de bijlagen vindt u een geactualiseerde versie van deze notitie.
Op zichzelf is het OESO-rapport afgerond. Wel is het aan te bevelen over ca. twee jaar de OESO
een evaluerend onderzoek te laten doen naar de implementatie van de aanbevelingen. Bij de
bespreking in het bestuur bleek een gesprek met de ministers Van der Hoeven en Plasterk
gewenst, om de noodzaak te benadrukken van het uitvoeren van de niet-fysieke aanbevelingen.
Gezien de ontwikkeling rond Regio Randstad was er geen tijd meer dit vóór 1 januari te
organiseren.
2.1.3

Totaalprodukt Stad-Land

G4P4 Projectenplan
In het Ontwikkelingsprogramma Groene Hart en in de Bestuurlijke Commissie Randstad werd
geconstateerd dat de afstand tussen de grote steden en het Groene Hart de afgelopen jaren
steeds groter geworden is. Dat heeft ondermeer te maken met de bestuurlijke structuur van de
Randstad, de focus van de steden op de eigen (binnen-)stedelijke opgaven en de feitelijke
vergroting van de fysieke afstand tot het Groene Hart door aanpassing van de begrenzingen. Om
hierin verandering te brengen hebben de G4 samen met Regio Randstad het ‘Projectenplan Stad–
Land’ opgesteld, met een beperkt aantal projecten dat concreet bijdraagt aan het verbeteren van
de Stad–Land verbindingen en de relaties tussen de steden en het Groene Hart. Om de
voortgang te ondersteunen en te bewaken is het Projectenplan gekoppeld aan het
Uitvoeringsprogramma Groene Hart en is het Programmabureau G4P3 Stad–Land in de Randstad
opgericht.
In de eerste helft van 2007 zette het Programmabureau Stad–Land zich aan het uitwerken van
een plan van aanpak en de door de G4P3 voorgestelde projecten. Begin oktober was het
eindrapport van Arcadis met een knelpunten- en oplossingenanalyse klaar.
In de regiegroep van 10 december is besloten uiterlijk in maart 2008 zichtbaar te hebben, waar
G4P3 echt met de uitvoering aan de slag kan. Dan ligt er per project een overzicht voor uit te
voeren werk, gemaakt door steden en provincies met ondersteuning van het G4P3programmabureau.
Ook ligt er dan een overzichtskaart van groen-blauwe projecten, zowel die in uitvoering zijn
genomen als die worden gehinderd door op te lossen knelpunten. Steden en provincies zijn
bijeengebracht op een concrete stad-landagenda. Het is nu aan het Programmabureau G4P3 en
de steden om de concrete uitvoering te laten plaatsvinden.
Recreatief Routenetwerk Randstad
N.a.v. het G4P3 Projectenplan heeft het randstadbestuur op 23 januari 2007 gevraagd om
aanvullend een verkenning te doen naar de stadsregionale invulling van het 'Totaalproduct StadJaarrekening 2007 Regio Randstad
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Land', i.c. het recreatieve groen en blauw aan de buitenkant van de steden in de Randstad en de
bereikbaarheid daarvan voor de randstedeling. Toen bleek dat meerdere partijen voor ongeveer
vergelijkbare onderwerpen externe partijen gingen inschakelen, heeft Regio Randstad besloten
niet zelfstandig verder te gaan, maar te streven naar een gezamenlijke opdracht. Aldus
geschiedde.
Medio 2007 hebben de programmabureaus Groene Hart en G4P3 en Regio Randstad gezamenlijk
de uitvoering van het icoonproject Recreatief Routenetwerk uit het Uitvoeringsprogramma
Groene Hart ter hand genomen. De Stichting Recreatie KIC heeft de opdracht gekregen een
complete inventarisatie en GIS-bestand te maken van het huidige recreatieve fiets-, wandel-,
vaar- en skeelernetwerk in de Randstad, incl. de aanwezige voorzieningen, ontbrekende
schakels, tekorten en mogelijke vervolgacties. De uitvoering startte medio september 2007 en
zal in 2008 worden afgerond.
Regio Randstad heeft bijdragen in de kosten van de inventarisatie geleverd. Bij het
Programmabureau Groene Hart is de projectleiding in goede handen, hoewel moet worden
gewaakt voor beperking van de focus tot het Groene Hart.
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) / PURPLE
PURPLE is gestart gedurende het Nederlands voorzitterschap van de EU in 2004 op initiatief van
de provincie Zuid-Holland. Dit platform richt zich op de beleidsbeïnvloeding in Brussel. Het heeft
primair tot doel erkenning te krijgen van de problemen van het landelijk gebied onder stedelijke
druk in de Brusselse regelgeving. Gedurende de eerste jaren is succesvol gelobbyd voor de
erkenning van de peri-urbane problematiek in de EU-regelgeving voor het plattelandsbeleid (POP).
Met het oog op de aanstaande herziening van het GLB begon Regio Randstad in 2007 samen
met de Expertgroep PURPLE aan het opstellen van een Strategische Verkenning. Op basis van
deze Verkenning zijn een groot aantal andere regionale en landelijke partijen geraadpleegd ter
verbreding van het draagvlak voor een nieuw GLB. Er is eerst gesproken in kleinere focusgroepen
van ondernemers, kennis- en belangenorganisaties en overheden, gevolgd door een groter
opgezet concluderend symposium op 12 oktober in het Kasteel van Woerden. De resultaten
hiervan zijn verwerkt tot het inmiddels bestuurlijk gedekte position paper van de Randstad en de
inbreng van de Randstad in respectievelijk het PURPLE netwerk en de Brusselse lobby. Het
standpunt van de randstadoverheden is ingebracht in de PURPLE-conferentie in Maastricht op 7
en 8 november 2007.
2.1.4

Kennisbehoud en Kennistoeleveranciers

Kenniseconomie
Op 23 januari 2007 heeft het bestuur besloten het trekkerschap Kenniseconomie te richten op:
- stimuleren van randstadbreedband, zowel met betrekking tot koppelbaarheid van initiatieven
als bevordering van voor de ontwikkeling van de Randstad relevante content;
- inventarisatie van de internationale toppen op onderzoeksgebied in de Randstad;
- onderzoek naar mogelijke acties ter bevordering van kennismigratie in beide richtingen.
Het initiatief lag voor de laatste twee onderwerpen aan de bestuurlijke kant.
Door de ontwikkelingen binnen Regio Randstad is aan dit trekkerschap geen aandacht besteed
kunnen worden. Wel is in het kader van de evaluatie van de uitvoering van de ESR een overzicht
opgesteld van de veranderingen die de instroom van kennismigranten gemakkelijker moeten
maken. Dit proces gaat nog door.
Ook is in januari 2007 de kaart van de (semi-)publieke kennisinstituten in Nederland
geactualiseerd.
2.1.5

Bereikbaarheid en vervoersautoriteit

Netwerkaanpak

Jaarrekening 2007 Regio Randstad
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In 2006 zijn 11 regionale netwerkanalyses en 1 landelijke netwerkanalyse spoor uitgevoerd. De
netwerkanalyses geven een beeld van ambities van regio’s en sector, mobiliteitsontwikkelingen,
knelpunten en aanzetten voor maatregelen voor de van-deur-tot-deur mobiliteit. Hierover zijn in
oktober 2006 tussen rijk en regio bestuurlijke afspraken gemaakt. De afspraken zijn omgezet in
samenwerkingsagenda’s. De landelijke vervolgacties zijn vertaald in plannen van aanpak voor
zeven landelijke thema’s:
- landelijke markt- en capaciteitsanalyse (LMCA) spoor;
- landelijke markt- en capaciteitsanalyse wegen;
- landelijke markt- en capaciteitsanalyse vaarwegen;
- markt- en capaciteitsanalyse regionaal OV;
- actieprogramma mobiliteitsmanagement;
- versterking kennis ‘deur tot deur bereikbaarheid’;
- uitwerking MIT nieuwe stijl.
Het concept plan van aanpak voor de LMCA’s is besproken in het portefeuillehoudersoverleg
Bereikbaarheid van Regio Randstad van januari 2007. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt
van een in opdracht van Regio Randstad door Berenschot opgestelde notitie Een randstedelijke
agenda voor de follow-up van de regionale netwerkanalyses (http://www.regiorandstad.nl/publicaties/index.php).
In mei en oktober 2007 hebben een 1e ronde c.q. 2e ronde bestuurlijk (MIRT) overleg
plaatsgevonden waarin de conclusies uit de LMCA’s zijn geformuleerd en vergeleken met de
resultaten uit de netwerkanalyses. De conclusies zullen na de bestuurlijke overleggen in de
samenwerkingsagenda’s worden vertaald. Regio Randstad heeft ten behoeve van de 2e ronde
een notitie met bespreekpunten gemaakt. Het proces van afweging tussen de netwerkanalyses
en de LMCA’s kreeg een voorlopig sluitstuk in de beleidsbrief aan de Tweede Kamer (medio
november) en de Kamerbehandeling (eerste week december).
Regio Randstad werd in 2007 uitgenodigd voor de landelijke projectleidersoverleggen.
Landelijke Markt & Capaciteitsanalyses (LMCA’s)
Volgens V&W zijn de netwerkanalyses voor spoor en wegen (alsmede de overige thema’s) intern
goed afgestemd, maar naar buiten toe is dat niet altijd zichtbaar. Bovendien zijn de analyses
uitgevoerd per corridor en is minder op netwerkniveau beoordeeld. Regio Randstad heeft
Twijnstra Gudde (TG) gevraagd om een notitie te maken met de randstedelijke betekenis van de
LMCA’s. De notitie van TG kan dienen als inhoudelijk vertrekpunt voor de bovengenoemde
Mobiliteitsvisie en voor een eventuele toekomstige randstadsamenwerking op het gebied van
Verkeer en Vervoer. De opdracht voor TG is begin december 2007 afgerond. Het rapport is aan
de randstadoverheden gezonden.
Deltalijn (voorheen HSL-Oost)
In de afgelopen jaren heeft Regio Randstad op een aantal manieren gewerkt aan de Deltalijn. Op
dit moment zit een pakket maatregelen voor het Traject Oost in het MIRT. Dit pakket is gericht
op frequentieverhoging en een snelheid van 140 km/uur.
Formeel was de Deltalijn een onderdeel van de LMCA Spoor, maar in de praktijk bleek dat
slechts om een intercityverbinding te gaan. Regio Randstad heeft het belang van de Deltalijn in
de LMCA-spooroverleggen benadrukt. De besluitvorming van V&W hierover heeft zijn weerslag
gevonden in een brief aan de Tweede Kamer in november, waarin wordt aangegeven dat de
LMCA aanleiding geeft om onder meer de planstudie Utrecht – Arnhem te starten voor meer
treindiensten en het mogelijk combineren van de ICE-dienst met een groei naar zes intercity’s. De
verbinding Utrecht-Den Haag/Rotterdam is uit deze LMCA niet als ‘kandidaat-planstudie’ naar
voren gekomen.
Spooroverleg
Regio Randstad organiseert elk jaar het randstedelijk spooroverleg (ambtelijk), om de inbreng van
V&W of ProRail te bespreken, gericht op de ontwikkeling van het railsysteem voor de Randstad
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als geheel. In 2007 gebeurde dit n.a.v. de voortgang van de LMCA Spoor. Het spooroverleg
bestond uit de ‘spoorexperts’ van de twaalf randstadoverheden. In de praktijk groeide dat
overleg meer naar een afstemmingsoverleg tussen de ‘spoorcoördinatoren’ per vleugel, mogelijk
met inhoudelijke ondersteuning van de NS.
In de bestuursvergadering van Regio Randstad van september jl. is afgesproken dat dit overleg,
inclusief de (inter)nationale verbindingen, wordt ingebracht bij het UPR-project ‘Eén OVsysteem’. Daartoe heeft Regio Randstad het initiatief genomen. Verder zal bij de ‘kandidaatplanstudies’ voor het spoor de relatie met regionaal OV en de keten verder worden uitgewerkt,
mogelijk in de vorm van OV-planstudies.
Anders betalen voor Mobiliteit
De randstadoverheden hebben de afgelopen jaren voortdurend het belang van prijsbeleid
benadrukt. In april jl. heeft Regio Randstad een bestuurlijke gedachtewisseling over prijsbeleid
georganiseerd, op basis van een presentie van de plannen van de Noordvleugel. In november
2007 heeft het kabinet zijn voornemens vastgesteld en aan de Tweede Kamer gepresenteerd.
Een versnelling van de invoering (start nu in 2011) is daarin opgenomen.
2.1.6 Waterveiligheid
Waar eind 2005 nog vraagtekens werden gezet bij de noodzaak en meerwaarde van coördinatie
en aanpak van de waterveiligheid op het niveau van de Randstad, is in de loop van 2006 het
garanderen van de waterveiligheid als harde randvoorwaarde voor het voortbestaan van de
Randstad steeds prominenter op de (langetermijn) agenda voor de Randstad komen te staan.
Op 6 juni 2006 heeft het bestuur van Regio Randstad trekkers aangewezen voor het speerpunt
‘Waterveiligheid’, met als doel het vergroten van de veiligheid tegen overstromingen, het
verbeteren van kennis en draagvlak bij specifieke doelgroepen (onder meer gemeenten,
bedrijfsleven, burgers) en het uitdragen van Nederlandse expertise in internationale contacten.
In aansluiting op de bestuurlijke workshop van Regio Randstad van 16 september 2005 over de
risico’s van grote overstromingen in Randstad Holland, besloot het bestuur op 24 januari 2006
een aantal acties te ondernemen. Door de gemeenteraadsverkiezingen en het daarmee ontstaan
van een vacature voor de bestuurlijk trekker en door bezuinigingen bij Regio Randstad en
daarmee het verlies van menskracht en expertise bij het bureau, is de uitvoering gestagneerd.
Enkele acties zijn wel opgepakt door andere partijen, zoals:
• de lobby voor tijdige allocatie van voldoende middelen voor integrale kustaanpak (vóór
2010). Dit is door de provincies opgepakt, onder andere in UPR-verband;
• het reserveren en vastleggen van de nodige ruimte voor de wateropgaven. Ook dit wordt
door provincies steeds serieuzer opgepakt.
Aan andere voorgestelde acties is men nog niet toegekomen, zoals aan complementering en
afstemming van rampenplannen voor overstromingen.
2.1.7

Samenhang Randstad

Samenhangende uitvoering Rijksnota’s
Ter bevordering van de samenhang, afstemming en samenwerking tussen de verschillende
vleugelprogramma’s heeft Regio Randstad actief deelgenomen aan diverse door de
departementen georganiseerde ambtelijke en bestuurlijke evaluatiebijeenkomsten en zelf ook
bijeenkomsten georganiseerd. Inmiddels is de uitvoering grotendeels aan het Urgentieprogramma
Randstad opgehangen.
Bestuurlijke Commissie Randstad (BCR)
In 2006 is de BCR als zodanig niet bijeen geweest. Op ambtelijk niveau is de voortgang en
samenhang bewaakt door de Agendacommissie BCR, een overleg tussen departementen en
decentrale randstadoverheden, waarvoor Regio Randstad de voorzitter en secretaris levert. In
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2007 heeft de BCR en het daaraan gekoppelde overleg de facto plaatsgemaakt voor ambtelijke
en bestuurlijke overleggen in het kader van het Urgentieprogramma.
Urgentieprogramma Randstad
Nadat in het coalitieakkoord van de nieuwe regering duidelijk werd dat er een investeringsprogramma voor de Randstad zou komen, hebben de randstadoverheden gezamenlijk de inbreng
Randstad Kracht opgesteld, waarin tien projecten werden opgenomen. De totstandkoming werd
getrokken door Zuid-Holland, met ondersteuning door Regio Randstad. In juni 2007 heeft het
kabinet het mede hierop gebaseerde Randstad Urgent (Urgentieprogramma Randstad of UPR)
uitgebracht. Het streven naar Randstad Holland als een Europese topregio ligt hieraan ten
grondslag. In oktober 2007 zijn alle bestuurlijke overeenkomsten voor de uiteindelijke 35
projecten in een feestelijke bijeenkomst ondertekend. De hoofdrol is voor bestuurlijke duo’s per
project.
Ook voor de organisatie op programmaniveau zijn in 2007 de nodige afspraken gemaakt. Hier
staan de gezamenlijke bestuurlijke MIRT-besprekingen centraal, als integrale bestuurlijke
bespreking van de projecten. De vijf burgemeesters van de G4 en Almere en de vier
commissarissen van de Koningin fungeren als Raad van Advies. Daarmee komt een einde aan de
Holland Acht, die vanaf 2005 als ‘actiegroep’ voor versterking van het bestuur van de Randstad
een belangrijke rol heeft gespeeld.
De ambtelijke organisatie wordt gevormd door projectleiders per project, gekoppeld aan de
bestuurlijke duo’s, een Randstad Urgent team op rijksniveau dat onder meer de voortgang
monitort, een overleg van het team met drie ambtelijke coördinatoren uit de Randstad en een
Regiegroep, waarin enkele rijksdirecteuren maandelijks overleggen met directeuren uit de
Randstad. Via een directeurenoverleg uit de dertien randstadoverheden wordt de inbreng in de
Regiegroep voorbereid. Het directeurenoverleg, onder voorzitterschap van Zuid-Holland, is in
2007 voorbereid en ondersteund door Regio Randstad.
Werkbezoeken
Sinds 2002 werden 4 maal per jaar werkbezoeken georganiseerd voor alle bestuurlijke
deelnemers aan het samenwerkingsverband. Sinds de bezuiniging die in 2005 aan Regio
Randstad is opgelegd is in 2006 nog een kennismakingsbezoek georganiseerd voor de nieuwe
gemeentebesturen (en stadsregio’s) en in 2007 voor de nieuwe provinciebesturen en Eerste
Kamerleden uit de Randstad. Het doel van de werkbezoeken is tweeledig: enerzijds de onderlinge
kennismaking en bevordering van de samenhang en samenwerking op randstadschaal, anderzijds
kennisuitwisseling, die moet leiden tot gezamenlijke kennis om te komen tot een afwegingskader
op randstadschaal.
P4/G4 directeurenoverleg
Halverwege 2006 heeft Regio Randstad de organisatie van het P4G4 directeurenoverleg
Ruimtelijke Ordening overgenomen van de P4. In 2007 zijn de directeuren nog 3x bijeen
geweest, in maart, juni en december. Langzaam maar zeker kwamen er steeds meer
‘directeurenoverleggen’, in het kader van G4P3 en het UPR. Vanaf 2008 wordt het (naar
P4G5K4 verbrede) overleg gecombineerd met het directeurenoverleg ter voorbereiding van de
Regiegroep UPR.
Communicatie
Er werden twee fact sheets opgesteld en acht maandberichten uitgegeven.
Naar aanleiding van het afscheid van de directeur en als afsluiting van het Randstad 2040 traject
organiseerde Regio Randstad op 8 juni in Wassenaar een symposium Holland in 2040 – De
Randstad in perspectief.
Er werd een ambtelijk veldbezoek georganiseerd.
Het magazine verscheen in 2007 niet meer.
2.1.8

Overig
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Operationeel programma West (structuurfondsen EFRO)
Regio Randstad is in een ondersteunende rol betrokken geweest bij het opstellen van het
Operationeel Programma West 2007-2013. Het bureau verleende secretariële ondersteuning,
was opdrachtgever voor Lysias BV, leverde veel onderbouwend statistisch materiaal aan, stelde
informatie over het project en het programma beschikbaar op de website en organiseerde een
deel van de consultatiebijeenkomsten. In augustus 2007 is het programma goedgekeurd in
Brussel. De uitvoering is volledig in handen van de provincies en de steden in de Randstad.
Verzoeken om informatie worden doorverwezen naar de website www.kansenvoorwest.nl.
Visie Randstad 2040
Bij de vaststelling van de Nota Ruimte op 17 januari 2006 heeft de Eerste Kamer de motie
Lemstra aangenomen, die er bij het kabinet op aandringt om voor de nationale stedelijke
netwerken, in het bijzonder de Randstad, met een langetermijnvisie te komen met een
bijbehorende strategie. Hieruit volgde de Strategische agenda Randstad 2040 (SaR 2040).
Eind 2006 stemde het bestuur in met de hoofdlijnen van de koers voor Regio Randstad. Als
vervolgstap werd besloten deze hoofdlijnen in een verdiepingsslag in de eerste helft van 2007
verder uit te (laten) werken naar een perspectief voor Randstad Holland 2040, met een voorstel
voor aanpak, kennisimpulsen, maatregelen, projecten en investeringen die hiervoor nodig zijn. De
‘vleugelconvenanten’ die in 2006 waren gesloten moesten hiervoor het uitgangspunt vormen.
Zover is het niet gekomen, door de opkomst van het Urgentieprogramma Randstad.
Het rijk koos er uiteindelijk voor de ‘Startnotitie Randstad 2040’ en het Urgentieprogramma
Randstad aan elkaar te koppelen en in dat kader samen met de decentrale overheden een
langetermijn(structuur)visie voor de Randstad te gaan maken.
Naar aanleiding van het afscheid van de directeur en als afsluiting van het Randstad 2040 traject
organiseerde Regio Randstad op 8 juni in Wassenaar een symposium Holland in 2040 – De
Randstad in perspectief, waar onder meer de minister van VROM aan de tand werd gevoeld. Er
namen circa 200 bestuurders en vertegenwoordigers van bedrijfsleven en maatschappelijke
groeperingen aan deel. Het symposium werd voorafgegaan door een ambtelijke bijeenkomst
waarin de vleugels hun eigen toekomstbeelden presenteerden. Daarbij werd afgesproken op een
later tijdstip elkaars beelden te toetsen op de bijdrage aan de concurrentiekracht van de
Randstad als geheel.
De ambtelijke trekkers van het UPR-project Randstad 2040 hebben deze afspraak overgenomen.
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Lasten en baten:
Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

837.825

832.013

747.995

Onvoorzien
Programmakosten
TOTAAL

0
211.752
1.049.577

2.745
239.400
1.074.158

0
260.422
1.008.417

Baten
Overige
Bijdragen deelnemende overheden

9.508
1.037.169

P.M.
1.074.158

9.470
1.082.354

--------------2.900
34.663
-37.563
---------------

--------------0
---------------

----------------83.407
118.070
-34.663
---------------

0

0

0

Lasten
Apparaatskosten

Bestemmingsreserve:
Toevoeging/onttrekking
SALDO
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2.2

Programma 2 Randstadprovincies in Brussel

Voor rekening van alleen de vier provincies verzorgt Regio Randstad de coördinatie van de
vertegenwoordiging van de randstadprovincies in Brussel. Hiervan wordt een apart inhoudelijk
verslag opgesteld. Dit omvat zowel een algemeen gedeelte als een stand van zaken in de
onderhanden lobbydossiers en -thema’s.
Regio Randstad Brussel
Het bureau van Regio Randstad heeft facilitaire en inhoudelijke ondersteuning geboden aan de
vestiging van de P4 in het Huis van de Nederlandse provincies in Brussel. De
werkgeversverantwoordelijkheid voor twee personeelsleden wordt per 1 januari 2008
overgenomen door de provincie Utrecht. Dat geldt ook voor het financiële beheer. Voor de
inhoudelijke ondersteuning zullen de vier provincies nog afspraken maken.
Randstad Holland in Europe (statistics)
Begin 2007 is een geactualiseerde versie van de brochure Randstad Holland in Europe 2007
gepubliceerd.

Lasten en baten:
Rekening
2006

Begroting
2007

Rekening
2007

Apparaatskosten
Onvoorzien
Programmakosten

576.385
0
16.855

572.863
755
21.849

580.566
0
21.730

TOTAAL

584.240

595.467

602.296

Baten
Overige
Bijdragen deelnemende overheden

3.190
592.678

P.M.
595.467

3.397
587.271

---------------11.628

--------------0

-------------11.628

11.628
--------------0

--------------0

-11.628
------------0

Lasten

Bestemmingsreserve:
Toevoeging/onttrekking
SALDO

Voor akkoord namens GS van de provincie Utrecht
1 april 2008
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Dhr. R.C. Robbertsen
Voorzitter GS Utrecht
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3
3.1

PARAGRAFEN
Weerstandsvermogen

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de Regio Randstad in staat is middelen
vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit aanpassing van het beleid
vereist.
Per jaar rekent Regio Randstad met haar deelnemende overheden volledig af. Eventuele
tegenvallers komen dan ook ten laste van deze overheden. Het enige eigen vermogen op de
balans van Regio Randstad is een eventuele bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve die in
2006 gevormd was voor het werven van een nieuwe directeur kan gezien de opheffing vrijvallen.
In de jaarrekening wordt hiervoor een voorstel gedaan. In het kader van de afwikkeling van de
gemeenschappelijke regeling zijn ook na 2007 nog de nodige kosten te verwachten. In het
liquidatieplan is beschreven dat de provincie Utrecht de financiële verantwoordelijkheid van Regio
Randstad overneemt, onder het voorbehoud dat zij de kosten die zij nog voor de regeling moet
maken mag verrekenen met de andere 11 partijen, volgens de definitieve verdeelsleutel 2007. In
dit kader wordt voorgesteld om het resultaat over 2007 niet te verdelen onder partijen maar
onder te brengen in een liquidatiereserve. Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2007 na
verwerking van het resultaat over 2007 dan ook € 118.070. Bij definitieve afwikkeling van de
regeling, medio 2010 of zoveel eerder als mogelijk, wordt bekeken hoeveel van deze
liquidatiereserve is gebruikt en of de provincie Utrecht tot terugbetaling over kan gaan, c.q. er
bijbetaling van de overige partijen gevraagd moet worden. Voor nadere informatie verwijzen wij
naar de jaarrekening.
3.2

Financiering

Op grond van het Treasurystatuut is het Regio Randstad niet toegestaan middelen uit te zetten,
noch middelen via leningen of andere financiële producten aan te trekken. In de begroting 2006
zijn derhalve geen beleidsvoornemens in die richting uitgesproken. Het financiële beleid is dus in
zijn geheel gericht geweest op de door het algemeen bestuur opgedragen inhoudelijke activiteiten
en de bekostiging van het beheer van het samenwerkingsverband.
Algemene ontwikkelingen
Regio Randstad was een samenwerkingsverband waarin de vier randstadprovincies (P4), de vier
grote steden (G4) en de vier kaderwetgebieden (K4) sinds 1 september 2002 participeren. Het
samenwerkingsverband wordt ondersteund door een bureau dat is gevestigd in Utrecht.
Overeenkomstig de verdeling 40% P4, 40% G4, 20% K4 zijn de kosten van de samenwerking
op randstadniveau op basis van de vastgestelde begroting 2007 bij voorschot betaald. Binnen
deze deelbijdragen heeft een verdeling plaatsgevonden overeenkomstig de in de begroting 2007
vastgestelde verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op voorlopige gegevens. Omdat bij
het opmaken van het jaarverslag 2006 meer recente gegevens over 2006 bekend zijn, wordt op
dat moment op basis van dan bekende gegevens de verdeelsleutel voor de eindafrekening
vastgesteld. Voor de provincies is hiervoor gebruik gemaakt van de septembercirculaire 2007
van het Ministerie van BZK. Voor de steden is gebruik gemaakt van de toelichting op de
berekening van de uitkering uit het gemeentefonds van het Ministerie van BZK, excelsheet 2007
versie 1. Voor de kaderwetgebieden is gebruik gemaakt van een eigen opgave door de
kaderwetgebieden zelf.
Treasurybeheer
Regio Randstad is een samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met het coördineren en
faciliteren van de samenwerking op het gebied van beleidsthema's die op randstadniveau spelen.
Dit jaarverslag geeft aan met welke beleidsthema's Regio Randstad zich heeft beziggehouden.
Voor deze taken is Regio Randstad betaald door de twaalf deelnemende randstadoverheden. De
ontvangen financiële middelen zijn alleen aangewend ter bekostiging van het beheer van het
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samenwerkingsverband en de door het algemeen bestuur opgedragen beleidsinhoudelijke
activiteiten. Dat betekent dat Regio Randstad geen leningen is aangegaan, heeft verstrekt of
gegarandeerd en niet heeft belegd.
Budgetoverzichten
Het dagelijks bestuur is in 2007 middels budgetoverzichten geregeld geïnformeerd over de
inkomsten, uitgaven en verplichtingen.
Jaarrekening
Naar aanleiding van de door Gedeputeerde Staten van Utrecht goedgekeurde jaarrekening 2007
zal Utrecht zorgdragen voor de definitieve afrekening.
3.3

Bedrijfsvoering

Bestuurlijke organisatie: algemeen en dagelijks bestuur
Als gevolg van de evaluatie die in 2005 heeft plaatsgevonden is met ingang van 1 januari 2006
gewerkt met een informeel bestuur dat is uitgebreid tot 12 leden en een voorzitter, met een
waarnemerstatus voor Almere.
Relaties met andere overheden en maatschappelijke organisaties
Vereniging Deltametropool
Met de Vereniging bestond een uitstekende werkrelatie. Daarbij wordt gewaakt voor dubbeling in
activiteiten of vervaging van ieders sterke punten. Voor de Vereniging staat de visievorming
voorop, voor Regio Randstad de inbreng in de bestuurlijke processen. De agent van de
Vereniging en de directeur en strategisch adviseurs van Regio Randstad overleggen regelmatig
met elkaar. De medewerkers nemen waar dat zinvol is deel aan elkaars bijeenkomsten.
Vleugelverbanden
De samenwerking tussen Regio Randstad en de werkverbanden in de vleugels, die zich op
programmering van de uitvoering richten, hangt af van de in de deelgebieden gekozen
organisatievorm. Met het Zuidvleugelbureau en het Programmabureau Groene Hart werd
regelmatig contact onderhouden. Medewerkers en directeur van Regio Randstad namen deel aan
ambtelijke en bestuurlijke conferenties in de Noord- en Zuidvleugel en hielden op meer informele
wijze contact met de NV Utrecht.
Middelgrote gemeenten en samenwerkingsverbanden en maatschappelijke organisaties
In 2007 heeft het bureau een bijeenkomst met de middelgrote gemeenten en
samenwerkingsverbanden en met de gezamenlijke maatschappelijke organisaties gehouden. Ook
was er met vele organisaties en overheden veelvuldig bilateraal contact.
Personeel en organisatie van het bureau
a.
Bureau Utrecht
Eind 2005 besloot het bestuur 30% te bezuinigen op de (vastgestelde) begroting 2006 van
Regio Randstad. Dit heeft direct gevolgen gehad voor het personeelsbestand. Eind 2006 was de
formatie met 1,5 verminderd en was een detachering naar Regio Randstad beëindigd. In de loop
van 2006 werd de formatie aanvullend met 2,8 fte verminderd. De taakstelling in de begroting
werd daardoor in 2007 ruim gehaald.
Dit alles was mogelijk zonder ernstige personele consequenties. Tragisch was het overlijden van
een ernstig zieke medewerker in het begin van het jaar.
Per 15 mei 2007 liep de overeenkomst met de directeur, de heer ir. E.M. Storm, af. Met het
symposium in Wassenaar op 8 juni is afscheid van hem genomen. Gezien de naderende
besluitvorming over de toekomst van Regio Randstad heeft het bestuur geen opvolger benoemd.
De plaatsvervangend directeur, drs. P. Oudega, nam de functie waar.
Naar aanleiding van het besluit tot opheffing van de regeling hebben alle andere medewerkers
van het bureau zich ingespannen om elders een functie te verkrijgen. De afdeling Personeel en
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Organisatie van de provincie Utrecht heeft dit ondersteund. Drie medewerkers konden een
functie bij de provincie Utrecht aanvaarden. Per 1 januari 2008 komen nog vier medewerkers ten
laste van de twaalf overheden die deelnamen in Regio Randstad, waarvan een gedeeltelijk. Zij
zijn in dienst van de provincie Utrecht; hun kosten worden door Utrecht in rekening gebracht bij
de deelnemende overheden. Per 1 februari 2008 zullen twee van deze medewerkers afscheid
nemen: één aanvaardt een functie bij de provincie Utrecht, de ander bij Noord-Holland. Een derde
medewerker neemt medio 2008 ontslag. De vierde medewerker heeft nog de concept
jaarrekening voorbereid. Deze medewerker hoopt vanaf eind maart middels een vast
dienstverband op een andere functie bij de provincie Utrecht aan het werk te gaan. Mogelijk zal
bij aanvang eerst nog voor een detacheringsconstructie gekozen worden. Dit betekent echter wel
dat de salariskosten van deze medewerker vanaf dat moment gedekt zijn.
b.
Bureau Brussel
Per 1 januari 2008 beëindigde de coördinator van de randstadvertegenwoordiging in Brussel, de
heer ir. H. Pluckel, zijn werkzaamheden. In de loop van 2008 neemt hij afscheid. Per 1 februari is
een opvolger benoemd, drs. G.A. ten Dolle MPA. Hij zal in dienst zijn van de provincie Utrecht,
ten behoeve van de vier randstadprovincies.
Samenwerking in Brussel
Zoals bekend is de directeur van Regio Randstad tevens verantwoordelijk voor de coördinatie van
randstadactiviteiten bij de Europese Unie. De samenwerking is beperkt tot de vier provincies. Na
de opheffing van de gemeenschappelijke regeling zullen de vier provincies hun samenwerking in
Brussel voortzetten. Personeel en financieel beheer hiervoor komt onder de verantwoordelijkheid
van de provincie Utrecht.
De vier grote steden hielden in 2006 eveneens kantoor in het Huis van de Nederlandse
Provincies in Brussel. In 2007 zijn zij echter naar een ander kantoorgebouw verhuisd. De
vertegenwoordigingen van G4 en P4 zullen nader overleggen over de afstemming op de Europese
dossiers die voor beide van belang zijn.
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4

JAARREKENING
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4.1

Balans per 31 december 2007

Liquidatiebalans per 31 december 2007 (Na resultaatbestemming)
ACTIVA

PASSIVA
31-12-2007

31-12-2006

Vaste Activa
0

14.920

Bestemmingsreserve

Vlottende Activa

Kortlopende schulden

Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen

Netto vlottende schulden met een
rentetypische looptijd korter dan één jaar
Transitoria
Overige schulden
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31-12-2006

118.070

46.291

293.521
281.977

315.383
486.274

693.569

847.948

Eigen vermogen

Investeringen met een economisch nut

Liquide middelen
Overlopende activa

31-12-2007

67.241
57.103

34.675
217.173

568.693
532

513.884
67.296

693.569

847.948
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4.2

Programmarekening

Lasten Utrecht
Apparaatskosten
Salarissen en sociale lasten
Reis- en verblijfskosten
Opleidingen
Representatiekosten
Huisvestingskosten
Lidmaatschappen/abonnementen
Controle kosten
Financieel beheer
Bureaukosten
Onvoorzien
Toedeling beleidsproducten Europa
Totaal apparaatskosten Utrecht
Programma-uitgaven Utrecht
Uitvoering projecten 2005
Overige studies en onderzoeken
Communicatie en promotie
Randstadcongres
Totaal programma-uitgaven Utrecht
Baten
Overige baten
Totaal overige baten Utrecht
Saldo lasten minus baten Utrecht
Lasten Brussel
Apparaatskosten
Salarissen en sociale lasten
Reis- en verblijfskosten
Representatiekosten
Facilitaire kosten
Lidmaatschappen/abonnementen
Bureaukosten
Toedeling beleidsproducten Europa
Totaal apparaatskosten Brussel
Programma-uitgaven Brussel
Uitvoering projecten 2005
Project Structuurfondsen
Randstadvertegenwoordiging
Totaal programma-uitgaven Brussel
Baten
Overige baten
Totaal overige baten Brussel
Saldo lasten minus baten Brussel
Subsidies
Provincie Noord-Holland
Provincie Zuid-Holland
Provincie Utrecht
Provincie Flevoland
Gemeente Amsterdam
Gemeente Rotterdam
Gemeente Den Haag
Gemeente Utrecht
Stadsregio Amsterdam
Stadsregio Rotterdam
Stadsgewest Haaglanden
Bestuur Regio Utrecht
Totaal subsidies
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Mutaties bestemmingsreserve:
Toevoeging t.b.v. liquidatiereserve
Onttrekking m.b.t. salariskosten 2006
Onttrekking reservering t.b.v. werving
nieuwe directeur
t.b.v. Utrecht
t.b.v. Brussel
Resultaat na bestemming
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Lasten 2007

Begroot 2007

Lasten 2006

790.040
48.260
5.508
2.131
93.392
1.481
18.400
10.000
45.697
0
-266.912
747.996

840.189
47.000
15.448
2.500
111.198
3.500
7.000
10.000
88.052
3.500
-293.628
834.759

881.811
42.273
2.340
931
95.089
2.408
7.350
6.102
65.547
0
-266.026
837.825

217.703
25.936
16.783
260.422

199.000
40.400
0
239.400

173.381
38.371
0
211.752

9.471
9.471

0
0

9.508
9.508

998.948

1.074.159

1.040.069

Lasten 2007

Begroot 2007

Lasten 2006

21.204
12.168
0
264.465
2.068
13.748
266.912
580.566

6.524
10.768
0
262.697
0
0
293.628
573.617

23.402
13.151
0
260.836
537
3.432
266.026
567.385

0
21.730
21.730

0
21.849
21.849

0
16.855
16.855

3.397
3.397

0
0

3.190
3.190

598.899

595.466

581.050

Baten 2007
331.547
405.414
156.026
127.226
166.150
125.464
94.770
46.557
71.306
61.692
51.901
31.572
1.669.625

Begroot 2007
332.023
389.246
151.740
152.120
169.139
124.921
90.979
44.624
70.325
61.955
50.909
31.644
1.669.625

Baten 2006
328.525
385.303
152.602
141.116
161.096
119.958
89.113
44.701
68.207
59.544
49.714
29.968
1.629.847

71.779

0

8.728

-118.070
37.563

34.663
11.628
0
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-34.663
-11.628
0

4.3

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Waarderingsgrondslagen
Onderstaande grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
is gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten.
De jaarrekening voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording 2004. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat, gezien het feit dat de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2008
is opgeheven bij waardering niet uitgegaan is van going concern waardes, maar van de
liquidatiewaarde. Per post wordt beschreven hoe dit uitwerkt.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders vermeld, worden de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar
waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van
het begrotingsjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Vaste activa
De vaste activa van Regio Randstad bestonden uit het nodige meubilair en de
kantoorautomatisering. Deze zaken waren gewaardeerd tegen nominale waarde. Per ultimo 2007
zijn deze zaken tegen boekwaarde verkocht aan de provincie Utrecht. Voor zover de provincie
Utrecht geen specifieke belangstelling had, zijn de nodige zaken tegen een kleine bijdrage boven
de boekwaarde verkocht aan oud-personeelsleden.
Uitzettingen en overlopende activa
De uitzettingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor de verwachte
oninbaarheid van uitzettingen (met name vorderingen) kan indien nodig een voorziening worden
getroffen. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningkansen. Voor
het jaar 2007 is er geen voorziening getroffen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen en omvatten bank-, giro- en
kassaldi.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat slechts uit een bestemmingsreserve. Onder een bestemmingsreserve
wordt verstaan een reserve waaraan door het bestuur een bepaalde bestemming is gegeven. Het
gehele bedrag van de bestemmingsreserves ultimo het jaar dient onderbouwd te zijn met
bestuursbesluiten van het Algemeen Bestuur, dan wel opgenomen te zijn in het voorliggend
voorstel tot resultaatbestemming.
Transitoria en overige schulden
De transitoria en de overige schulden zijn beide zo goed mogelijk op waarde geschat en
opgenomen tegen liquidatiewaarde
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Dit zijn verplichtingen welke voortvloeien uit contracten met een looptijd langer dan een jaar
(huur kantoor etc.). In het kader van de liquidatie zijn dergelijke verplichtingen per 31 december
2007 niet meer aanwezig.

Jaarrekening 2007 Regio Randstad

pag. 26

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
De baten en de lasten worden opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen.
De rubricering van baten en lasten is overeenkomstig het BBV.
Subsidies
De subsidies betreffen de bijdragen van de deelnemende provincies, gemeenten en kaderwetgebieden. Deze bijdragen worden bepaald als het verschil tussen de werkelijke lasten en de
overige baten. De bijdrage per deelnemer is gebaseerd op een door het bestuur van Regio
Randstad vastgestelde verdeling (40% provincies, 40% gemeenten en 20% kaderwetgebieden)
met daarbinnen een vastgestelde verdeelsleutel. Bij de bepaling van de verdeelsleutel wordt de
laatste circulaire van het betreffende boekjaar van het provinciefonds c.q. van het gemeentefonds gehanteerd (op basis van de algemene uitkering). Voor het provinciefonds is dat geweest
de septembercirculaire 2007 van het Ministerie van BZK. Voor de steden is gebruik gemaakt van
de toelichting op de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds van het Ministerie van
BZK, excelsheet 2007 versie 1. Voor de kaderwetgebieden vindt de bepaling van de
verdeelsleutel plaats op basis van inwonertallen per begin van het boekjaar. Voor 2007 is dit
gedaan op basis van de eigen opgave door de kaderwetgebieden zelf.
4.4

Toelichting op de balans

Vaste activa
Investeringen met een economisch nut
De Investeringen met een economisch nut bestaan grotendeels uit automatiseringsapparatuur.
Ook een beperkte hoeveelheid meubilair is in bezit bij Regio Randstad en wordt dus onder deze
post verantwoord. Per ultimo 2007 zijn deze zaken tegen boekwaarde verkocht aan de provincie
Utrecht. Voor zover de provincie Utrecht geen specifieke belangstelling had, zijn de nodige zaken
tegen een kleine bijdrage boven de boekwaarde verkocht aan oud-personeelsleden.

Boekwaarde 1 januari
Desinvestering (tegen boekwaarde), Investeringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

2007
14.920
-/- 9.594
5.326
0

2006
11.608
8.575
5.263
14.920

Vlottende activa
Vorderingen op openbare lichamen
Het betreft hier nog te ontvangen bedragen voor een totaal bedrag van € 67.241. Midden
februari 2008 is ruim € 51.000 hiervan inmiddels door Regio Randstad ontvangen. De vordering
op de gemeente Den Haag in het kader van de structuurfondsen mag inmiddels als dubieuze
vordering worden gezien. Voorgesteld wordt om, indien daadwerkelijk niet ontvangen, bij de
definitieve afwikkeling van de regeling te verrekenen.

Provincie Utrecht, Uitleen Hans Mertens aan PMF
Provincie Utrecht, verkoop boedel RR
Provincie Noord-Holland, comm. Strat. Purple
Provincie Flevoland, comm. Strat. Purple
Provincie Zuid-Holland, comm. Strat. Purple
Provincie Utrecht, verhuur vergaderzaal
Voorgeschoten voor Holland Acht
Provincie Utrecht, kosten afstudeeropdracht
Jaarrekening 2007 Regio Randstad
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Stand 31 dec. ’07
16.225
11.138
11.305
11.305
11.305
1.130

Stand 31 dec. ‘06

6.188
2.468

Voorgeschoten i.v.m. kosten structuurfondsen
Gemeente Den Haag, structuurfondsen, facturen
2006
Div. onder 1.000 euro
Totaal

Jaarrekening 2007 Regio Randstad
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24.941
4.619
214
67.241

1.078
34.65

Overige vorderingen
Het betreft hier nog te ontvangen bedragen voor een totaal bedrag van € 57.103. Medio februari
2008 is dit geheel ontvangen, behalve de vordering op de belastingdienst voor de omzetbelasting
over december.

Div. onder 1.000 euro
Omzetbelasting over december 2007 c.q. 2006
Omzetbelasting over november 2007c.q. 2006
Omzetbelasting op kosten 2006 die pas in 2007
invorderbaar werd
Totaal

Stand 31 dec. ’07
553
38.096
18.454

Stand 31 dec. ‘06
595
203.690
5.764
7.124

57.103

217.173

Stand 31 dec. ’07
567.713
980
568.693

Stand 31 dec. ‘06
510.845
3.039
513.884

Liquide middelen

Bank Utrecht
Bank Brussel
Totaal

De bankrekening in Brussel is net na jaareinde 2007 opgeheven. Ten aanzien van de Bank
Utrecht is de BNG gevraagd per 1 augustus 2008 het resterende saldo over te maken aan de
provincie Utrecht, ten behoeve van de afwikkeling van de gemeenschappelijke regeling.
Overlopende activa
Onder de overlopende activa zijn begrepen de vooruitbetaalde lasten en die vorderingen
waarvoor nog geen factuur is uitgegaan, maar waarvoor de grondslag van de vordering voor
jaareinde is ontstaan.
Stand 31 dec. ’07
1e kwartaal Huis van de Nederlandse Provincies
Div. onder 1.000 euro
Totaal

532
532

Stand 31 dec. ‘06
66.000
1.296
67.296

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
In 2007 is het contract afgelopen van de directeur. Omdat er ten tijde van het opmaken van de
begroting 2007 geen zicht was op de toekomstige invulling van deze functie was geen
reservering opgenomen voor de wervingskosten voor een nieuwe directeur. Hiervoor is
uiteindelijk per ultimo 2006 een reservering opgenomen van € 46.291. Gezien de opheffing van
de gemeenschappelijke regeling is er in 2007 geen nieuwe directeur geworven, noch zal er in de
toekomst een nieuwe directeur geworven worden. Voorgesteld wordt daarom om de
bestemmingsreserve vrij te laten vallen. In het kader van de afwikkeling van de
gemeenschappelijke regeling kunnen nog de nodige kosten worden verwacht. In dit kader wordt
voorgesteld het resultaat van € 118.070 in deze fase niet uit te betalen aan de deelnemers maar
toe te voegen aan een liquidatiereserve. Voor zover t.z.t. niet gebruikt kan de liquidatiereserve
vrijvallen bij de definitieve afwikkeling van de regeling. Voorgesteld wordt deze definitieve
afwikkeling medio 2010 plaats te laten vinden, of zoveel eerder als mogelijk. Tegen die tijd zijn
ook de laatste projecten die nog voortvloeien uit de regeling afgewikkeld.
Bestemmingsreserve
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Stand per 31 december 2006
Onttrekking ten gunste van salariskosten 2007
Toevoeging t.b.v. liquidatiereserve

46.291
46.291
118.070

Stand per 31 december 2007

118.070

Kortlopende schulden
Overige schulden
De overige schulden per ultimo 2007 bestaan uit de betalingen onderweg. Het gaat hier om een
bedrag van € 281.977.

Provincie Utrecht, diverse diensten, salarissen december, kosten woonwerkverkeer, financieel beheer
Diversen andere overheden onder € 1.000
Ecorys
H. Pluckel
P. Oudega
Taluut
AIM Interim Management B.V.
TNO
Berenschot
Origine
Twijnstra Gudde
Diversen onder € 1.000
Totaal

Stand 31 dec. ‘07
155.517
1.636
6.021
5.580
1.450
7.711
62.354
19.130
5.040
1.083
11.454
5.001
281.977

Transitoria
Stand 31 dec. ’07
Betaling wegens deel WW-uitkering voorm. medew.
Declaraties H. Pluckel (restant 2006 geschat)
ir. E.M. Storm; managementfee en reiskosten
Provincie Utrecht, kosten vaste telefonie
Les Delices du Cep, cateringkosten Brussel
Div. bedragen onder € 1.000
Omzetbelasting verschuldigd in 2007, resp. 2006
Provincie Utrecht, Archief werkzaamheden
Provincie Utrecht, salarissen 13e run
Provincie Utrecht, werkzaamheden P&O
Kees Welzenis fotografie monitor
Taluut, position paper Purple
Randstad Holland Promotie
Ontwikkelingsprogramma GH
Moonfield, website
Reservering Randstad Monitor 2008 en 2009
Schatting nog te betalen bedragen in kader van
liquidatie
Verplichtingen
Afrekening provincies/gemeenten/WGRplus-gebieden
Totaal
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930

Stand 31 dec. ‘06
3.709
3.500
166.623
1.332
1.022
3.690
6.530

17.586
8.792
11.761
1.300
4.390
19.250
40.000
4.660
56.000
46.750
82.103
0
293.521

128.977
0
315.383

Per 31 december 2007 moeten de bedragen in de onderstaande tabel nog verrekend worden. In
het kader van de liquidatie zijn er drie posten onder de transitoria die enige toelichting behoeven.
Allereerst is rekening gehouden met nagekomen lasten voor zover die op moment van opmaken
van de jaarrekening reeds zijn te voorzien. Hiervoor is een schatting opgenomen van € 46.750.
Het betreft hier voor het grootste deel de salariskosten van personeel dat nog niet op 1 januari
2008 een andere functie had aanvaard. Verder is rekening gehouden met huisvestingskosten van
deze mensen en de nodige kantoorkosten. De tweede en derde opvallende post zijn de
reservering voor de Randstadmonitor 2008 en 2009 en de reservering voor de website. In het
kader van de liquidatie is afgesproken dat er twee zaken doorlopen tot eind 2009: de
Randstadmonitor en de website. Voor de Randstadmonitor was in 2007 een driejarige opdracht
gegeven aan TNO met een mogelijkheid tot tussentijdse opzegging. Door de betrokken
overheden is besloten dat de opdracht niet opgezegd wordt. Met betrekking tot de website is
besloten dat deze als historische website nog twee jaar toegankelijk zal blijven. De website zal in
die tijd niet meer bijgewerkt worden.

Verplichtingen

Stand 31 dec. ’07

Top 20 van Europese stedelijke regio’s
OESO-onderzoek
Beleidssamenvatting Randstadmonitor
Verlofsparen
Cursus Grondbeleid
Purple
Reservering vakantiedagen per 31 december 2007
Reservering accountantskosten liquidatierekening
Totaal

51.030

21.073
10.000
82.103

Stand 31 dec. ‘06
34.202
20.876
20.000
43.798
2.101
8.000

128.977

De Randstadmedewerker in Brussel heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de regeling
voor verlofsparen. Hij stopt in het kader van FPU eind januari 2008 daadwerkelijk met werken,
maar wordt nog doorbetaald tot eind juni 2008. Hier zal de reservering verlofsparen voor worden
gebruikt.
In het kader van de liquidatie is in tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk is onder het BBV een
reservering gemaakt voor de vakantiedagen die de personeelsleden nog hadden op 31 december
2007. Deze dagen zullen hetzij uitbetaald moeten worden aan de werknemer, hetzij worden
opgenomen bij een andere werkgever. Ook in dat geval ligt er een concrete kostenpost voor
Regio Randstad.

Specificatie eindafrekening per
deelnemer
Provincie Noord-Holland
Provincie Zuid-Holland
Provincie Utrecht
Provincie Flevoland
Gemeente Amsterdam
Gemeente Rotterdam
Gemeente Den Haag
Gemeente Utrecht
Stadsregio Amsterdam
Stadsregio Rotterdam
Stadsgewest Haaglanden
Bestuur Regio Utrecht
Jaarrekening 2007 Regio Randstad

Terug te betalen Terug te betalen Totaal terug te betalen
Brussel door Regio Randstad
Utrecht
-1.536
-8.898
-2.613
9.768
2.989
-543
-3.791
-1.933
-981
263
-992
72
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2.012
-7.270
-1.673
15.126

476
-16.168
-4.286
24.894
2.989
-543
-3.791
-1.933
-981
263
-992
72

Totaal

-8.195

8.195

0

Ervan uitgaande dat het resultaat toegevoegd wordt aan de bestemmingsreserve, bedraagt de
eindafrekening per saldo nihil. Echter, door de verschillen tussen de voorlopige verdeelsleutel
zoals gebruikt in de begroting 2007 en de definitieve verdeelsleutel zoals gebruikt in deze
jaarrekening ontstaan er de nodige verschillen tussen de partijen onderling. Deze verschillen
komen voort uit de verschuivingen in de uitkeringen uit provincie- en gemeentefondsen en
mutaties in inwonertallen van de kaderwetgebieden. Ook het feit dat er t.b.v. Brussel iets minder
is uitgegeven dan begroot, zorgt voor een beperkte verrekening.
Niet uit de balans blijkende verplichting
Regio Randstad maakte deel uit van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel.
HNP draagt zorg voor kantoorruimte met alle benodigde facilitaire voorzieningen, inclusief
ondersteunend personeel. De jaarlijkse bijdrage aan HNP bedroeg in 2007 € 264.000. Dit bedrag
dient deels ter dekking van de door HNP betaalde huur. Met ingang van 1 januari 2008 zal HNP
de bijdrage bij iedere provincie direct in rekening brengen. Deze verplichting is voor Regio
Randstad dus per ultimo 2007 afgerond.
Voor de huur van het appartement aan de Pater de Dekenstraat in Brussel is een contract
afgesloten met een looptijd van 3 jaar van september 2000 tot september 2003. Nadien is de
huur stilzwijgend verlengd. De minimale huurperiode is 1 jaar. De jaarlijkse huursom bedraagt
ruim € 10.000. In het kader van de opheffing van de gemeenschappelijke regeling en het
aanstellen van een nieuwe Coördinator Randstadprovincies in Brussel is de huurder gevraagd een
nieuw huurcontract op te maken, ditmaal met de provincie Utrecht als huurder en de nieuwe
Coördinator Randstadprovincies als bewoner van het pand. Deze verplichting is voor Regio
Randstad dus per ultimo 2007 afgerond.
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4.5

Toelichting op de programmarekening

Ten behoeve van de duidelijkheid treft u hieronder een uitsplitsing van de programmarekening
aan per programma. U treft dus een separate opstelling aan voor de activiteiten voor de twaalf
deelnemers (Utrecht) en voor de Randstadprovincies in Brussel (Brussel).
UTRECHT
Lasten Utrecht
Apparaatskosten
Salarissen en sociale lasten
Reis- en verblijfskosten
Opleidingen
Representatiekosten
Huisvestingskosten
Lidmaatschappen/abonnementen
Controle kosten
Financieel beheer
Bureaukosten
Onvoorzien
Toedeling beleidsproducten Europa
Totaal apparaatskosten Utrecht

Lasten 2007

Programma-uitgaven Utrecht
Uitvoering projecten 2005
Overige studies en onderzoeken
Communicatie en promotie
Randstadcongres
Totaal programma-uitgaven Utrecht
Baten
Overige baten
Totaal overige baten Utrecht
Saldo lasten minus baten Utrecht
Subsidies
Provincie Noord-Holland
Provincie Zuid-Holland
Provincie Utrecht
Provincie Flevoland
Gemeente Amsterdam
Gemeente Rotterdam
Gemeente Den Haag
Gemeente Utrecht
Stadregio Amsterdam
Stadsregio Rotterdam
Stadsgewest Haaglanden
Bestuur Regio Utrecht
totaal subsidies

840.189
47.000
15.448
2.500
111.198
3.500
7.000
10.000
88.052
3.500
-293.628
834.759

881.811
42.273
2.340
931
95.089
2.408
7.350
6.102
65.547
0
-266.026
837.825

217.703
25.936
16.783
260.422

199.000
40.400
0
239.400

173.381
38.371
0
211.752

9.471
9.471

0
0

9.508
9.508

998.947

1.074.159

1.040.069

83.407

Begroot 2007
139.161
163.145
63.599
63.758
169.139
124.921
90.979
44.624
70.325
61.955
50.909
31.644
1.074.159

Baten 2006
135.274
158.652
62.836
58.106
161.096
119.958
89.113
44.701
68.207
59.544
49.714
29.968
1.037.169

0

-2.900

34.663

0
0

37.563
-34.663

0

0

0

-118.070

Resultaat na bestemming
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Lasten 2006

790.040
48.260
5.508
2.131
93.392
1.481
18.400
10.000
45.697
0
-266.912
747.996

Baten 2007
140.697
172.043
66.212
53.990
166.150
125.464
94.770
46.557
71.306
61.692
51.901
31.572
1.082.354

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Mutaties bestemmingsreserve:
Toevoeging t.b.v. Liquidatiereserve
Onttrekking t.b.v. salariskosten 2006
Onttrekking t.b.v. werving nieuwe directeur

Begroot 2007
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BRUSSEL
Lasten Brussel
Apparaatskosten
Salarissen en sociale lasten
Reis- en verblijfskosten
Representatiekosten
Facilitaire kosten
Lidmaatschappen/abonnementen
Bureaukosten
Toedeling beleidsproducten Europa
Totaal apparaatskosten Brussel

Lasten 2007

Programma-uitgaven Brussel
Uitvoering projecten 2005
Project Structuurfondsen
Randstadvertegenwoordiging
Totaal programma-uitgaven Brussel
Baten
Overige baten
Totaal overige baten Brussel
Saldo lasten minus baten Brussel

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Mutaties bestemmingsreserve:
Onttrekking t.b.v. werving nieuwe directeur
Resultaat na bestemming
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Lasten 2006

21.204
12.168
0
264.465
2.068
13.748
266.912
580.566

6.524
10.768
0
262.697
0
0
293.628
573.617

23.403
13.151
0
260.836
537
3.432
266.026
567.385

0
21.730
21.730

0
21.849
21.849

0
16.855
16.855

3.397
3.397

0
0

3.190
3.190

598.899

595.466

581.050

Baten 2007
190.850
233.371
89.814
73.236
587.271

Subsidies
Provincie Noord-Holland
Provincie Zuid-Holland
Provincie Utrecht
Provincie Flevoland
totaal subsidies

Begroot 2007

Begroot 2007
192.862
226.101
88.141
88.362
595.466

Baten 2007
193.251
226.651
89.766
83.010
592.678

-11.628

0

11.628

11.628
0

0
0

-11.628
0

In totaal is door Regio Randstad in 2007 € 71.779 minder uitgegeven dan begroot (voor
resultaatbestemming). Rekening houdend met de voorgestelde vrijval uit de bestemmingsreserve
van € 46.291 resteert een saldo van € 118.070. Dit betekent dat per saldo een bedrag van
€ 118.070 in principe aan de deelnemers geretourneerd zou kunnen worden. Ondanks het
opnemen van een zo nauwkeurig mogelijke schatting voor nagekomen kosten leert de praktijk
dat er naar alle waarschijnlijkheid toch nog nagekomen kosten zullen zijn. Conform het
vastgestelde liquidatieplan neemt de provincie Utrecht de financiële verplichtingen van Regio
Randstad over onder voorbehoud dat zij nagekomen kosten conform de definitieve verdeelsleutel
van het jaar 2007 alsnog bij de overige partners in rekening mag brengen. Om onnodig
verrekenen te voorkomen wordt in dit kader voorgesteld om het saldo dan ook niet aan de
deelnemers te retourneren maar toe te voegen aan een liquidatiereserve.
Definitieve afwikkeling zal plaatsvinden medio 2010 of zoveel eerder als mogelijk. Tegen die tijd
zijn de twee laatste projecten die nog doorlopen (de website en de monitor) namelijk ook
afgerond.
Ten laste van bureau Utrecht is € 8.195 (voor resultaatbestemming) meer uitgegeven dan
begroot. Ten laste van bureau Brussel is € 8.195 (eveneens voor resultaatbestemming) minder
uitgegeven dan begroot. Dergelijke verschillen ontstaan doordat vooraf de tijdbesteding tussen
Brussel en Utrecht niet exact is te plannen.
Lasten Utrecht
Apparaatskosten
Onder de apparaatskosten vallen de posten salarissen en sociale lasten, reis- en verblijfskosten,
opleidingen en representatiekosten. Verder zijn hieronder opgenomen de posten huisvestingskosten Utrecht, lidmaatschappen en abonnementen, controlekosten, financieel beheer, bureaukosten, onvoorzien en de post toedeling beleidsproducten Europa.
De post salarissen en sociale lasten is € 50.149 lager uitgevallen dan begroot. Dit voordeel is
ontstaan door een aantal factoren. De belangrijkste factor is het niet vervangen van de directeur
na het aflopen van zijn contract in mei 2007. Voor een werknemer wiens contract in 2003 niet
is verlengd werd nog tot maart 2007 de WW-uitkering voldaan. Een andere werknemer is al een
groot deel van 2007 uitgeleend aan een andere afdeling. Hiermee werd reeds aan de
bezuinigingsdoelstelling van de voorgaande jaren voldaan. Een laatste factor is het overlijden van
een ernstig zieke medewerker in het begin van 2007. In deze post is ook een reservering
opgenomen voor salariskosten die nog in 2008 gemaakt worden.
In 2006 werd een bestemmingsreserve gevormd voor het werven van een nieuwe directeur in
2007. Hangende de beslissing van het bestuur tot opheffing van de regeling is, en zal er geen
nieuwe directeur meer geworven worden. Het voorstel is dan ook om de bestemmingsreserve vrij
te laten vallen ten gunste van de salariskosten. Dit voorstel is overeenkomstig in deze
jaarrekening verwerkt.
De post reis- en verblijfkosten is dit jaar tegengevallen. Het budget is overschreden met een
bedrag van € 1.260. Hierin is ook een reservering opgenomen voor kosten 2008. De post
opleidingen is aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot: het verschil bedraagt € 9.940. De
langdurige onzekerheid in de aanloop naar de opheffing heeft zijn tol geëist. Toch zijn er juist ook
medewerkers geweest die in dit kader juist de mogelijkheid te baat hebben genomen om zichzelf
te prepareren op een volgende stap in hun carrière.
De post huisvesting Utrecht is ruim € 17.806 lager uitgevallen dan begroot. Het onderdeel ICT
speelt hier een grote rol in. Dit jaar waren er geen grote veranderingen op het gebied van
programmatuur. Hierdoor waren er alleen afschrijvingskosten en was er weinig onderhoud nodig.
Verder is naar aanleiding van de bezuiniging een gedeelte van de kantoorruimte afgestoten. In lijn
daarmee zijn ook afspraken met de provincie Utrecht gemaakt over verhuur van onze
vergaderkamers. Doordat de provincie een tekort heeft aan kleinschalige vergaderruimte is het
Jaarrekening 2007 Regio Randstad

pag. 35

voor Regio Randstad mogelijk om haar vergaderruimte te verhuren. In 2007 is hiermee een
opbrengst gerealiseerd van ruim 6.000. De bureaukosten blijken in 2007 mee te zijn gevallen.
Dit leidt tot een bate van € 42.355. Een grote rol hierin speelt het kleiner aantal medewerkers en
vooral een vermindering van activiteiten. Verder is aanzienlijk bezuinigd op catering en
notuleerkosten.
Aan de post controlekosten is € 11.400 meer uitgegeven dan oorspronkelijk was voorzien. In
deze overschrijding zit een reservering voor de kosten die in 2008 betaald zullen moeten worden
over de jaarrekening 2007/liquidatierekening. De post financieel beheer is exact volgens budget.
In deze post is eveneens al een reservering meegenomen van de kosten die de provincie Utrecht
nog zal maken voor het financieel beheer ten gevolge van de opheffing. Verder speelt mee dat de
laatste jaren veel aandacht is besteed aan de stroomlijning en beschrijving van de administratieve
processen. Dit blijkt zijn vruchten af te werpen. Ook is het financiële team, het hoofd
bedrijfsbureau samen met de administratief medewerkster bij de provincie Utrecht, door een
langdurige samenwerking goed op elkaar ingespeeld.
Onder de post toedeling beleidsproducten Europa worden die kosten verstaan die ten laste van
Regio Randstad Utrecht als uitgave zijn geboekt, maar die ten laste dienen te komen van Regio
Randstad Brussel. De grootte van deze post is gebaseerd op een door het personeel bijgehouden
tijdverantwoording. Deze post is € 26.716 lager dan het begrote bedrag. Het laatste jaar hebben
de medewerkers in Utrecht aanzienlijk minder werk verricht voor Brussel dan in het verleden. Dit
heeft o.a. te maken met het vertrek van de directeur, die met name op gebied van representatie
veel voor Brussel deed.
Programma-uitgaven
De programma-uitgaven bestaan uit de post uitvoering projecten en de post communicatie en
promotie.
In de tabel zijn de onderzoeken en begeleidingsopdrachten vermeld die zijn uitgevoerd, c.q. waar
verplichtingen voor zijn aangegaan. In 2007 werd voor € 217.703 uitgegeven aan projecten. De
overschrijding van het budget is te wijten aan het feit dat in deze opstelling ook de kosten zijn
meegenomen die in het kader van de liquidatie zijn ontstaan voor de voortzetting van de
Randstadmonitor in 2008 en 2009.

Projecten 2007

Kosten opdracht

Urgentieprogramma Randstad
OESO-onderzoek
Recreatief Routenetwerk
Discussienota Netwerkaanpak
Purple
Statistisch zakboekje
Randstadpromotie
Randstadmonitor en Top 20, 2007 2008 en 2009
Cursus Grondbeleid
Diversen onder € 5.000

13.750
28.113
40.000
9.625
9.263
5.040
34.310
84.577
-/- 6.000
-/- 975

Totaal

217.703

Het budget voor communicatie en promotie werd voor ongeveer twee derde gebruikt. Gezien de
afwikkeling van de regeling waren er minder externe activiteiten dan te verwachten waren in een
normaal jaar. Wel zijn in deze kostenpost de kosten opgenomen van het nog twee jaar
toegankelijk houden van de website van Regio Randstad: www.regio-randstad.nl.
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Naar aanleiding van het afscheid van de directeur en als afsluiting van het Randstad 2040 traject
organiseerde Regio Randstad op 8 juni in Wassenaar een symposium Holland in 2040 – De
Randstad in perspectief, waar onder meer de minister van VROM aan de tand werd gevoeld.
Deze activiteit was niet vooraf begroot. Deze activiteit heeft € 16.783 euro gekost.
Lasten Brussel
De lasten Brussel zijn onderverdeeld in de posten apparaatskosten en programmakosten. In de
begroting 2007 is een bedrag van € 293.628 opgenomen als post toedeling beleidsproducten.
De kosten die in Brussel zelf worden gemaakt worden direct aan Brussel toegerekend. De in
Utrecht gemaakte kosten die toe te rekenen zijn aan Brussel worden ten laste van Brussel
gebracht middels de verzamelpost ‘toedeling beleidsproducten Europa’. Uiteindelijk is een bedrag
van € 266.912 daadwerkelijk toegedeeld.
Apparaatskosten
De apparaatskosten in Brussel zijn opgebouwd uit de posten salarissen en sociale lasten
(vergoeding stagiair), reis- en verblijfskosten (inclusief de huur van een appartement te Brussel),
randstadvertegenwoordiging en representatiekosten. Ook de posten facilitaire kosten, lidmaatschappen en abonnementen, bureaukosten en de toedeling beleidsproducten Europa zijn onder
deze noemer verantwoord.
De post salariskosten is hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat in de
begroting alleen rekening was gehouden met de stagekosten. Onder deze post is in de
jaarrekening ook de reservering verantwoord die jaarlijks gedaan wordt voor het verlofsparen van
de randstadvertegenwoordiger. Tevens zijn onder deze post de wervingskosten opgenomen die
gemaakt zijn voor de werving van de nieuwe Coördinator Randstadprovincies in Brussel.
De post facilitaire kosten Brussel bestaat uit de kosten die betaald worden aan het Huis van de
Nederlandse Provincies (HNP). De rekening van HNP is ruim € 1.768 lager uitgevallen dan
begroot. Het voordeel is ontstaan doordat het Huis van de Nederlandse Provincies haar kosten
minder heeft verhoogd dan waar in de begroting reeds rekening mee was gehouden. Deze
verhoging is separaat door de provincies goedgekeurd bij de begrotingsbehandeling van HNP. Bij
de post toedeling beleidsproducten Europa worden de kosten die in Utrecht werden gemaakt ten
behoeve van Brussel in mindering gebracht.
Programma-uitgaven
Voor Brussel wordt onder deze noemer de post Randstadvertegenwoordiging meegenomen. De
post Randstadvertegenwoordiging is iets hoger dan verwacht. Een bedrag van € 119 werd meer
uitgegeven dan verwacht.
‘Subsidies’
De totale lasten zijn gelijk aan de in de begroting vastgestelde voorschotten van € 1.669.625.
De provincies, gemeenten en kaderwetgebieden krijgen de volgende bedragen, overeenkomstig
de vastgestelde verdeling met de daarbinnen vastgestelde verdeelsleutels, in rekening gebracht
door het samenwerkingsverband. De verschillen per deelnemer ten opzichte van de begroting
ontstaan door een beperkte verschuiving van kosten tussen Utrecht en Brussel en verder door de
verschillen tussen de voorlopige verdeelsleutel en de definitieve verdeelsleutel. Deze verschillen
zijn een weerslag van de mutaties in uitkering uit het provincie- en gemeentefonds en wijzigingen
in de inwonertallen voor de kaderwetgebieden. De definitieve kosten worden verrekend met de
voorschotten die reeds ontvangen zijn. Voor de eindafrekening verwijzen wij naar de tweede
staat onder de ‘nog te betalen bedragen’ bij de balans.

Provincie Noord-Holland
Provincie Zuid-Holland
Jaarrekening 2007 Regio Randstad

Lasten Utrecht
140.697
172.043
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Lasten Brussel
190.850
233.371

Totale lasten
331.547
405.414

Provincie Utrecht
Provincie Flevoland
Gemeente Amsterdam
Gemeente Rotterdam
Gemeente Den Haag
Gemeente Utrecht
Stadsregio Amsterdam
Stadsregio Rotterdam
Stadsgewest Haaglanden
Bestuur Regio Utrecht
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66.212
53.990
166.150
125.464
94.770
46.557
71.306
61.692
51.901
31.572

89.814
73.236

156.026
127.226
166.150
125.464
94.770
46.557
71.306
61.692
51.901
31.572

1.082.354

587.271

1.669.625
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4.6

Kosten per product

Op grond van het BBV dient Regio Randstad een programmabegroting te maken. Om een goede
vergelijking tussen de begroting en jaarrekening te kunnen maken dienen vervolgens ook uit de
jaarrekening de kosten per programma te blijken.
In lijn met de begroting 2007 treft u onderstaand derhalve een overzicht van de kosten per
programma aan: één voor Utrecht en één voor Brussel.
Opgemerkt dient te worden dat de verdeling van de kosten per post anders is dan in de
programmarekening van § 4.4. Het verschil wordt veroorzaakt doordat in het hierna volgend
overzicht de toedeling beleidsproducten Europa niet als verzamelpost is opgenomen, maar per
kostencategorie, toegerekend overeenkomstig de door de medewerkers geschreven uren. De
eindtelling is volgens beide methodieken gelijk.
Overzicht exploitatie per programma
Programma's

Utrecht

Kostensoort:
Salariskosten
Reis en verblijfkosten
Opleidingen
Representatiekosten

Brussel

Totaal

582.062
35.519
4.054
1.568

229.181
24.909
1.454
562

811.244
60.428
5.508
2.131

Huisvesting
Lidmaatschappen en abonnementen
Bureaukosten
Financieel beheer
Controle jaarrekening

69.166
1.090
33.633
7.360
13.542

288.691
2.459
25.812
2.640
4.858

357.857
3.549
59.445
10.000
18.400

Onderzoek en externe deskundigheid
Communicatie en promotie
Randstadcongres
Randstadvertegenwoordiging

217.703
25.936
16.783
0

0
0
0
21.730

217.703
25.936
16.783
21.730

-9.471
-1.082.354

-3.397
-587.271

-12.868
-1.669.625

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

-83.407

11.628

-71.779

Mutaties bestemmingsreserve:
Onttrekking reservering werving nieuwe directeur

118.070
-34.663

-11.628

118.070
-46.291

0

-0

0

Baten
Subsidies

Resultaat na bestemming
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4.7

Accountantsverklaring

Nog in te voegen
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Bijlage 1 Samenstelling algemeen bestuur Regio Randstad per 31 december 2007

Voorzitter

J. Franssen

Vice-voorzitter

drs. W.J. Deetman

Secretaris

drs. P. Oudega

Commissaris van de Koningin
Zuid-Holland
Voorzitter Stadsgewest
Haaglanden
Wnd. directeur Regio Randstad

Lid

Functie

Mw. drs. J.N. Baljeu
Drs. M.J. Bezuijen
Mr. H.C.J.L. Borghouts
Drs. H.A.P.M. Bosch
Mr. M.J. Cohen
Drs. W.J. Deetman

DB-lid Stadsregio Rotterdam
DB-lid Stadsregio Amsterdam
Noord-Holland
Wethouder Utrecht
Burgemeester Amsterdam
Voorzitter Stadsgewest
Haaglanden
Gedeputeerde Utrecht
Gedeputeerde Flevoland
Gedeputeerde Utrecht
Gedeputeerde Zuid-Holland
Commissaris van de Koningin
Zuid-Holland
DB-lid Bestuur Regio Utrecht
Commissaris van de Koningin
Flevoland
DB-lid Bestuur Regio Utrecht
Wethouder Rotterdam
Burgemeester Rotterdam
Wethouder Amsterdam
Wethouder Den Haag
DB-lid Stadsregio Amsterdam
DB-lid Stadsgewest Haaglanden
Gedeputeerde Noord-Holland
Wethouder Utrecht
DB-lid Stadsregio Rotterdam

Mw. M. Dekker
Drs. H. Dijksma
Mr. J.H. Ekkers
M. van Engelshoven-Huls
J. Franssen
A.J. Gerritsen
Mr. M.J.E.M. Jager
Drs. W.M. de Jong
H. Karakus
Mr. I.W. Opstelten
M. van Poelgeest
Drs. P.W.M. Smit
L. Verbeek
Mr. drs. G.A.A. Verkerk
Drs. P.S. Visser
Ing. T.H.D. de Weger
Ir. J.W.J. Wolf
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Plaatsvervangend lid

Functie

Mw. drs. J.N. Baljeu
J. Bond
Drs. J.M. Bos
Mr. A.H. Brouwer-Korf
Mr. T.P.J. Bruinsma
Dr. J.W.A. van Dijk
Ir. B. Emmens
A.L. Greiner
Drs. G.Ph. Huffnagel
J.A. Karssen
H.P.M. Kool
B. Krol
Drs. D. Schrijer
Mw. drs. M.K.M. Spit
Drs. M.H. Stolk-Bleeker
G. Veldhuijzen
E.H. van Vliet

Wethouder Rotterdam
Gedeputeerde Noord-Holland
Gedeputeerde Flevoland
Burgemeester Utrecht
DB-lid Stadsregio Rotterdam
Gedeputeerde Zuid-Holland
DB-lid Stadsgewest Haaglanden
Gedeputeerde Flevoland
Wethouder Den Haag
DB-lid Stadsregio Rotterdam
Wethouder Den Haag
Gedeputeerde Utrecht
Wethouder Rotterdam
Wethouder Utrecht
DB-lid Bestuur Regio Utrecht
Gedeputeerde Zuid-Holland
DB-lid Stadsgewest Haaglanden
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Bijlage 2 Samenstelling dagelijks bestuur Regio Randstad per 31 december 2007
Voorzitter

J. Franssen

Vice-voorzitter

drs. W.J. Deetman

Secretaris

drs. P. Oudega

Commissaris van de Koningin
Zuid-Holland
Voorzitter Stadsgewest
Haaglanden
Wnd. directeur Regio Randstad

Lid

Functie

Drs. M.J. Bezuijen
Drs. H.A.P.M. Bosch
Drs. W.J. Deetman

Drs. W.M. de Jong
Mr. I.W. Opstelten
M. van Poelgeest
Drs. P.W.M. Smit
Drs. P.S. Visser
Ir. J.W.J. Wolf

DB-lid Stadsregio Amsterdam
Wethouder Utrecht
Voorzitter Stadsgewest
Haaglanden
Gedeputeerde Utrecht
Gedeputeerde Flevoland
Gedeputeerde Zuid-Holland
Commissaris van de Koningin
Zuid-Holland
DB-lid Bestuur Regio Utrecht
Burgemeester Rotterdam
Wethouder Amsterdam
Wethouder Den Haag
Gedeputeerde Noord-Holland
DB-lid Stadsregio Rotterdam

Waarnemer

Functie

A. Jorritsma

Burgemeester Almere

Plaatsvervangend lid

Functie

Mw. drs. J.N. Baljeu
Mr. H.C.J.L. Borghouts

DB-lid Stadsregio Rotterdam
Commissaris van de Koningin
Noord-Holland
Burgemeester Amsterdam
Gedeputeerde Utrecht
Commissaris van de Koningin
Zuid-Holland
DB-lid Bestuur Regio Utrecht
Commissaris van de Koningin
Flevoland
Wethouder Rotterdam
Wethouder Den Haag
DB-lid Stadsregio Amsterdam
DB-lid Stadsgewest Haaglanden
Wethouder Utrecht

Mw. M.G. Dekker
Drs. H. Dijksma
M. van Engelshoven-Huls
J. Franssen

Mr. M.J. Cohen
Mr. J.H. Ekkers
J. Franssen
A.J. Gerritsen
Mr. M.J.E.M. Jager
H. Karakus
Drs. J.M. Norder
L. Verbeek
Mr. drs. G.A.A. Verkerk
Ing. T.H.D. de Weger
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Bijlage 3 Vertegenwoordiging Regio Randstad, kantoor Brussel, per 31 december 2007
Hoofd randstadvertegenwoordiging
Ir. H. (Hans) Pluckel (tot 1 januari 2008)
Drs. G.A. ten Dolle MPA (vanaf 1 februari 2008)
Telefoon Brussel: 0032-2-7379955
Telefoon Utrecht: 030-2582706
Mobiel: 06-22975764
E-mail: hans.pluckel@provincie-utrecht.nl
E-mail: pluckel@nl-prov.eu
Ondersteuner randstadvertegenwoordiging
Mw. J. (Joanne) Swets
Telefoon Brussel: 0032-2-7379982
Telefoon Utrecht: 030-2582706
E-mail: swets@nl-prov.be
Vertegenwoordiger provincie Flevoland
Drs. S. (Sidony) Venema
Telefoon Brussel 0032-2-7379954
Mobiel: 06-18300184
E-mail: venema@flevoland.nl
E-mail: venema@nl-prov.eu
Vertegenwoordigers provincie Noord-Holland
Drs. H. (Hilde) Donker
Telefoon Brussel 0032-2-7379952
Mobiel: 06-53381674
e-mail: donker@nl-prov.eu
Vertegenwoordigers provincie Utrecht
Drs. S. (Bas) van den Barg
Telefoon Brussel: 0032-2-7379953
Telefoon Utrecht: 030-2582456
E-mail: bas.van.den.barg@provincie-utrecht.nl
E-mail: barg@nl-prov.eu
Vertegenwoordiger provincie Zuid-Holland
Mr. R. (Regina) Schim van der Loeff
Telefoon Brussel: 0032-2-7379951
Telefoon Den Haag: 070-4416806
E-mail: schim@pzh.nl
E-mail: schim@nl-prov.eu
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Centraal e-mailadres
regio.randstad@nl-prov.eu
Centraal faxnummer
0032-2-7367089
Website www.nl-prov.eu

Bijlage 4 Afkortingenlijst
B
BCR
BZK
BBV

Bestuurlijke Commissie Randstad
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Besluit Begroting en Verantwoording

D
DB

Dagelijks bestuur

E
EFRO
ESR
EU

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Economische Strategie Randstad
Europese Unie

G
G4
GLB

De vier grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

H
HNP
HSL

Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel
Hoge snelheidslijn

I
ICE

Intercity Dienst

K
K4

De vier kaderwetgebieden: Bestuur Regio Utrecht (BRU), Stadsregio
Amsterdam (SRA), Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam (SRR)

L
LMCA

Landelijke Markt- en capaciteitsanalyse

M
MIT

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport

O
OESO
OV

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Openbaar Vervoer

P
P4
POP
PURPLE

De vier randstadprovincies: Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland
Plattelands OntwikkelingsPlan
Peri-Urban Regions Platform Europe

S
Sar 2040

Strategische Randstad Agenda 2040

U
UPR

Urgentie Programma Randstad

V
VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
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Provincie Utrecht
Postbus 80 300
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3508 TH Utrecht
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