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Onderwerp

Zienswijze aanpassing Financiële verordening

Geachte leden van de Provinciale Staten,

De huidige financiële verordening (artikel 216 van de provinciewet) van de Randstedelijke
Rekenkamer dateert van 15 december 2005 en biedt de mogelijkheid tot het uitzetten van
gelden. Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving, waaronder de Regeling uitzettingen en
derivaten decentrale overheden (Ruddo) en de extra aandacht voor de toereikendheid van de
treasuryfunctie dient de financiële verordening van de Rekenkamer op het onderdeel uitzetting
van gelden conform huidige wet- en regelgeving te worden aangepast. De Staatssecretaris Van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ons op 27juli 2010 verzocht vr 31
december 2010 een aanpassing in de financiële verordening aan te brengen en deze door het
bevoegde lid van de Randstedelijke Rekenkamer vast te laten stellen.

In de praktijk maakt de Rekenkamer sinds de oprichting in 2005 geen gebruik van de
mogelijkheid om gelden uit te zetten. Dit omdat de Rekenkamer op de lopende rekening bij de
BNG een relatief gunstige rente ontvangt en omdat de bestemmingsreserve bedoeld is voor het
terstond uitvoeren van eenmalig extra onderzoek, als de actualiteit daar aanleiding voor geeft.
Het restant van de bijdragen aan de Rekenkamer vloeit daarbij jaarlijks terug naar de
deelnemers, zodat het op langere termijn uitzetten van gelden niet aan de orde is. Om de
mogelijkheid voor het uitzetten van gelden, voor bijvoorbeeld de kortere termijn, niet bij
voorbaat uit te sluiten hebben wij artikel 9 in de financiële verordening conform huidige wet- en
regelgeving aangepast.

Hierbij ontvangt u de aangepaste financiële verordening van de Randstedelijke Rekenkamer. U
kunt uw zienswijze op deze conceptverordening tot 15 december 2010 aan mij kenbaar maken.
Daarna stel ik de financiële verordening vast en zal deze terstond aan u en de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toesturen.

Hoogachtend,

dr.ir. Ans Hoenderdos-Metselaar MBA
bestuurder/directeur
Randstedelijke Rekenkamer


