
,q f6
ROENLINKS

hristen UnievooR DE VRUHETO UnEeHl

Amendement Concept Begroting 2014 Randstedeliike Rekenkamer

De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op L7 juni2OI3, aan de orde hebbend het Statenvoorstel Concept

Begroting 2014 Randstedelijke Rekenkamer,

besluiten:

het voorgestelde besluit:" ....dat er vanuit de provincie Utrecht geen zienswijze zal worden ingediend...".

Te wijzigen in: "...dat er vanuit de provincie Utrecht een zíenswiize zal worden ingediend ..."

Waarbij de overwegingen in de toelichting omschreven, zullen worden verwoord in de zienswijze.

Toelichting:

Op 27 juni 2011 heeft Provinciale Staten van Utrecht een motie aangenomen, waarin een delegatie van Provinciale Staten

in overleg zal treden met de vertegenwoordigers van de andere drie deelnemende provincies in de gemeenschappelijke

regeling, met als doel te komen tot een verlaging van de provinciale bijdragen aan de Randstedelijke Rekenkamer (RR) die

tegemoet komt aan de korting uit het Provinciefonds. Dit overleg heeft eind 2011 plaatsgehad, de uitkomsten zijn gedeeld

met de directie van de RR;

De RR heeft als antwoord op deze motie en bespreking in de daarop volgende begrotingen van 2013 en2Ot4 geen korting

in de begroting doorgevoerd, ondanks het niet toepassen van de indexering;

Bij de behandeling van de begroting van de RR in de Staten van Utrecht op 2 juli 2012 heeft de CU aangegeven niet in te

stemmen met de begroting erì door middel van een stemverklaring aangegeven dat "de vaste personeelsbezetting met drie

directieleden op een personeelsbestand van twaalf personen, alsmede de huisvesting buiten schot blijft en aangeeft dat de

RR geen gevoel van urgentie geeft mee te bewegen in een tijd van forse bezuinigingen";

Een van de bevindingen in het evaluatierapport van Berenschot betreffende de Randstedelijke Rekenkamer in 2013, welke

inmiddels is verschenen en in de Programmaraad is besproken, wordt de zwaarte van de organisatie in combinatie met de

hoeveelheid niet declarabele uren van de drie directieleden, van de twaalf personeelsleden, benoemd. Hoewel deze

evaluatie nog in PS besproken gaat worden, vinden wij dit argument van belang voor het indienen van een zienswijze en

een oproep te doen de begroting van de RR te matigen en bezuinigingen door te voeren door o.m. de top afte slanken en

daarmee mede uitvoering te geven aan de strekking van de motie van 27 iuni 2OIl.
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