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Vastgestelde begroting 201 5 Randstedelijke Rekenkamer

Geachte leden van Provinciale Staten.

Hierbij bieden wij u de vastgestelde begroting 2015 van de Randstedelijke Rekenkamer aan.

Op 19 mei jongstleden ontving u de conceptbegroting 2015 van de Randstedelijke Rekenkamer
waarover u uw zienswijze kenbaar kon maken. De Provinciale Staten van Flevoland en Noord-
Holland hebben besloten geen zienswijze op de conceptbegroting in te dienen. De Provinciale
Staten van Zuid-Holland hebben een zienswijze ingediend dat kan worden ingestemd met de
conceptbegroting. Door de Provinciale Staten van de provincie Utrecht is een zienswijze
ingediend dat de Randstedelijke Rekenkamer de verwachte substantidle besparingen in 2015
aanwendt voor een verlaging van de provinciale bijdragen.

Naar aanleiding van de behandeling in de provincie Utrecht en de ingediende zienswijze
hebben wij in de begroting een extra toelichting bij de rentebaten en de project inhuur
opgenomen. Met betrekking tot de project inhuur is vanaf 2011 door het achterwege laten van
de indexering het budget voor externe inhuur verlaagd van ca. € 200.000 naar ca. € 50.000.
De besparingen in 2015 worden voor het grootste deel aangewend voor het opvangen van een
eenmalige toename van de salarislasten ten gevolge van de invoering van het individueel
keuzebudget (lKB), zoals is opgenomen in de toelichting bij de personeelslasten. Een relatief
klein deel (circa € 8.000) van de besparing wordt gebruikt om de inhuur te kunnen verhogen.
Voor een deel bestaat de inhuur uit vaste kosten, waaronder de dienstverlening van de
provincie Flevoland en de accountantscontrole. Voor het inhuren van specifieke
vakinhoudelijke kennis ten behoeve van het onderzoek is in de begroting € 38.000 opgenomen.

In verband met het uitkomen van de meicirculaire provinciefonds op 30 meijl. hebben wij uw
definitieve bijdrage aan de Randstedelijk Rekenkamer in de vastgestelde begroting verwerkt.
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