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Geachte mewouw Hoenderdos-Metselaar,

Op 22 juni jl. hebben Provinciale Staten van Utrecht besloten een zienswijze in te dienen ten aanzien van de
concept-Begroling20lí Randstedelijke Rekenkamer. Het aangenomen amendement vindt u als bijlage bij deze
brief.

De strekking van de zienswijze is dat PS graag tn het vervolg de Begroting eerder zouden willen ontvangen om
daarmee behandeling in de commissies mogelijk te maken. Ook is het gevoel dat, geziende nu toegepaste
indexering en het herbesteden van wijvallende middelen van tijdelijk personeel voor vast personeel, er niets is
gedaan met de zienswijzen en moties die de afgelopen jaren door de Staten van Utrecht zijn aangenomen. De Staten
hadden verwacht dat de verminderde bijdrage uit het Provinciefonds zou doorwerken in de hoogte van de bijdrage
vanuit de provincies aan de Rekenkamer en daarmee tevens in de personeelsomvang van de Rekenkamer.

De Staten zullen de komende periode met belangstelling kijken naar de effecten van de doorgevoerde reorganisatie
en de kwaliteit van de te leveren producten. Hierbij zij nog opgemerkt dat een deel van de Staten aangaf wel
degelijk waardering te hebben voor een aantal in het verleden geleverde rapporten.

Het verzoek aan u is om tijdens de volgende vergadering van de commissie BEM, 7 september a.s. 's avonds, een
nadere toelichting op de Begroting 2016 te geven.

dr. R.J

Het provinciehuis is per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via GVU-lijn I I (richting De Uithof).

Heeft u klachten? Provinciale klachtencommissie, 030-2583322.
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(Amendement Goncept begroting 201 Randstedelijke Rekenkamer

De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 22 iuni 2015,
aan de orde hebbend het StatenvoorstelConcept Begroting 2016 Randstedelijke Rekenkamer,

Besluiten

Het voorgestelde besluit: "... dat er vanuit de Provincie Utrecht geen ziensw'tize zal worden
ingediend..."

Te wijzigen in: "... dat er vanuit de Provincie Utrecht een zienswijze zal worden ingediend..."

Waarbij de overwegingen in de toelichting omschreven zullen worden venruoord in de zienswijze.

Toelichting:

De termijn waarop de begroting in PS besproken kan worden, wederom zo kort is dat bespreking in de
commissie niet mogelijk was;

De afgelopen vier jaren PS Utrecht meerdere moties en een zienswijze hebben gediend op de
begrotingen van de RR;

Deze begroting niet laat zien alsof er iets gedaan is met de inhoud en strekking van de eerdere moties
en zienswijze. PS heeft bij de bespreking aangegeven hierover opnieuw een zienswijze in te dienen;

Verzoeken de Rekenkamer toelichting van de concept begroting te geven bij de eerstkomende
commissie BEM;

De bespreking in PS van de concept begroting, en de argumenten welke hier genoemd zijn in de
zienswijze te ven¡voorden.
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