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Onderwerp 

Vastgestelde begroting 2016 Randstedelijke Rekenkamer 

 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

Hierbij bied ik u de vastgestelde begroting 2016 van de Randstedelijke Rekenkamer aan.  

 

Op 3 juni jl. ontving u de conceptbegroting 2016 van de Randstedelijke Rekenkamer waarover 

u uw zienswijze kenbaar kon maken. De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben 

instemmend gereageerd op de concept begroting en verder geen zienswijze ingediend. De 

Provinciale Staten van de provincies Zuid-Holland en Flevoland hebben een instemmende 

zienswijze ingediend, waarbij vanuit Flevoland een aantal aandachtspunten is geformuleerd en 

is aangegeven dat de zienswijze is toegestuurd onder voorbehoud van goedkeuring door de 

Flevolandse Provinciale Staten op 23 september 2015. De Provinciale Staten van Utrecht 

hebben een kritische zienswijze ingediend en om een nadere toelichting gevraagd.  

 

De Provinciale Staten van Flevoland vinden dat de procedure voor het indienen van de 

zienswijze op de conceptbegroting verbeterd dient te worden zodat zij nog ruim voor het reces 

een zienswijze kunnen geven. In de meerjarenplanning voor de begroting 2017 en verder wordt 

dit planningsprobleem ondervangen door de begroting eerder aan te leveren (begin mei). PS 

van Flevoland zijn positief over de nieuwe werkmethode, naar aanleiding van de reorganisatie, 

maar denken dat het contact met de Flevolandse Staten om mogelijke 

onderzoeksonderwerpen te sonderen nog aandacht behoeft. De Rekenkamer heeft met de 

Programmaraad afgesproken dat zij actief contact zal onderhouden met de fracties, o.a. voor 

het ophalen van onderzoeksuggesties. Dit proces zal zo spoedig mogelijk na het zomerreces 

worden gestart. De opmerking van de PS Flevoland over de aandacht voor de te verwachten 

doorlooptijd van de provincie vergelijkende onderzoeken en het aantal provincie specifieke 

onderzoeken zal de Rekenkamer oppakken in overleg met de Programmaraad.  

 

De Provinciale Staten van Utrecht geven net als de PS van Flevoland aan de concept 

begroting graag eerder te ontvangen. Zoals hiervoor al aangegeven, zal dit vanaf begroting 

2017 het geval zijn. Verder bestaat bij PS van Utrecht het gevoel dat er niets is gedaan met de 

zienswijzen en moties die de afgelopen jaren door de Staten van Utrecht zijn aangenomen. Op 

7 september zal ik in de commissie Bestuur Europa en Middelen toelichten hoe opvolging is 

gegeven aan de zienswijzen en moties en dat structurele besparingen zijn doorgevoerd.  

 

 



 

 

In verband met het uitkomen van de meicirculaire provinciefonds op 30 mei jl. hebben wij uw 

definitieve bijdrage aan de Randstedelijke Rekenkamer in de vastgestelde begroting verwerkt. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

dr.ir. Ans Hoenderdos-Metselaar MBA 

 

bestuurder/directeur 

Randstedelijke Rekenkamer 


