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Bijlage(n):

Ontwerp-jaarrekening 2007 Regio Randstad

Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Voor u ligt het laatste jaarverslag van Regio Randstad. De samenwerking is per 1 januari jl.
opgeheven. Bijgaand jaarverslag bevat daarom ook de liquidatierekening van het
Samenwerkingsverband Randstad. Aan de secretarissen,van de vier provincies, de vijf grote
steden (inclusief Almere) en de plusregio’s in de Randstad is gevraagd de
verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de noodzakelijke onderlinge afstemming in de
Randstad. Tevens is besloten de jaarlijkse monitor (Top 20 van Europese stedelijke regio’s) in
stand te houden. De provincies nemen de Europese activiteiten van Regio Randstad over.
In het verleden stelde het bestuur van Regio Randstad de jaarrekening vast. In verband met de
opheffing van Regio Randstad per 1 januari jl. verzorgt de provincie Utrecht de uitvoering
van de taken rondom de liquidatie. Een van deze taken is het vaststellen van de conceptjaarrekening. Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling
Samenwerkingsverband Randstad vragen GS van Utrecht de algemene besturen van de 12
randstadpartners om binnen zes weken hun zienswijze kenbaar te maken op de conceptjaarrekening 2007.
In afwijking van wat in voorgaande jaren gebruikelijk was, zal het rekeningresultaat ad
€118.000 van Bureau Regio Randstad worden toegevoegd, aan de algemene reserve ter
dekking van de te maken kosten die verband houden met de afwikkeling van de liquidatie.
Financiële consequenties
Het voorstel heeft geen budgettaire consequenties.
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Voorgesteld wordt met instemming kennis te nemen van de concept-jaarrekening.
Gedeputeerde Staten,

voorzitter,

R.C. Robbertsen

secretaris,

Drs. H.H. Sietsma
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Ontwerp-besluit

Besluit van 19 mei 2008 tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpjaarrekening 2007 van
Regio Randstad.
Provinciale Staten van Utrecht;
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 april 2008, afdeling BJZ, nummer 2008INT220286;
Gelezen;
De ontwerp-jaarrekening 2007 van Regio Randstad
Overwegende;
Dat Regio Randstad per 1 januari 2008 is opgeheven;
Dat aan de secretarissen,van de vier provincies, de vijf grote steden (inclusief Almere) en de
plusregio’s in de Randstad is gevraagd de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de
noodzakelijke onderlinge afstemming in de Randstad;

Besluiten:
In te stemmen met het ontwerp-jaarrekening 2007 van Regio Randstad en geen nadere zienswijze in te
dienen.
voorzitter,

griffier,
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Toelichting

1.

Wettelijke grondslag

Artikel 29 van de samenwerkingsregling Regio Randstad
2.

Beoogd effect

Vaststellen van de ontwerp-jaarrekening
3.

Financiën

Het voorstel heeft geen budgettaire consequenties.
4.

Realisatie

De vastgestelde jaarrekening moet uiterlijk 15 juli 2008 verzonden worden aan het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (als zijnde toezichthouder).
5.

Communicatie

De deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Randstad wordt
gevraagd binnen zes weken een zienswijze in te dienen op de ontwerp-jaarrekening 2007 van
Regio Randstad.
6.

Bijlagen

Ontwerp-jaarrekening Regio Randstad 2007

